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'^ändamålet helgar medlen'^ har länge varit en herrskare-

grundsats. Ingjald och Ivar följde den äfven. Men^ ehuru lika

härutinnan, framstå de oftast olika, så väl i sina syften som i

sina rnedel. Ingjald sökte att förena det söndrade Sverigej och

ämnade styra det efter lag och häfd; derföre lät han Viger den

Vise hopsamla alla särskilda landskapslagar. — Ivar hade ett

annat ändamål: han ville endast underlägga sig rike efter rike.

Ingjald var våldsam och lömsk i sitt sätt att utvidga Sven-

ska Öfverkonungens magt. Ivar deremot uttänkte kallt de afsky-

värdaste ränker, och ville ugpoffra sin enda dotters, och hela

sin afkommas ära, för att vinna ett rike mera. När Ingjald

genom sina våldsgerningar gjort sig hatad af de höge, tog Ivar

hans spira och gjorde den lika tung i sin hand.

Dessa herrskares slut stämplar äfven olikheten i deras tänke-

sätt. Ingjald vigde sig sjelf åt samma död, som han beredt så

många aiidra, och delade samma lott med dem, då han likväl i

sista stunden kunnat välja svärdet eller ättcstupan. — Ivar, ut-

manande till tvekamp sin gamla fosterfader, som blottat hans

ränkfullhet, sprang vansinnigt från sitt skepp och drunknade,

just då han var på vägen att göra nya inkräktningar.

För att rigligt teckna dessa båda hem^skare, böra de ställas

jemte hvarandra, så, som de stodo i tiden. Att det här skett

på ett sätt, som Dramaturgen hittills icke antagit, torde ursägtas,

så framt stycket lyckats. 1 motsatt fall har det ingenting att

förlora.



PERSONER:

INGJALD ILLRÅDA, Upsala Konung.

ÅSA, hans dotter.

HÖGNE, Fylkeskonung i ÖstergOlhland.

HILDER, hans son.

GRANMAR, hans måg, Fylkeskung i Södermanland.

HILDIGUND, hans dotter.

HJORVARD YLFING, Sjökonung.

VIGER SPA (eller den Vise), Uplands Lagman.

FOLKVID, Hofkämpe och Ingjalds fosterbroder.

IVAR VIDFADME, Fylkeskonung i Skåne.

RÖRIK, Selands Konung.

AUDA, Ivars dotter, gift med Rörik.

HARALD, deras son.

HORDER, Ivars fosterfar.

BRUNO, Röriks Hofkämpe.

Hoffolk. Offerprester. Krigsfolk. Allmoge.



FOESTA HANDLINGEN.

Ingjalds tält, omgifvet af höga klippor, mellan hvilka man ser

jordhyddor för hans krigsfolk. Alla äro i fullt arbete: några skäfta

pilar, eller tillhugga stridsklubbor, andra försöka sina slungor, eller

härda sina lansspetsar vid en eld, samt slipa svärd och stridsyxor.

1 .

INGJALD, FOLKVID.

InGJALD (liggande, i full rustning, på en

utbredd björnhud).

Är vinden god? Kan snart jag vänla

din bror tillbaka?

Folkvid.

Ja, Kung Ingjald!

om ej det varf, du honom gett^

fördröjer återresan. (Tystnad) — Men

hvad hejdar dig uj)på din bana?

Din krigshär redo är till uppbrott,

enhvar har gjort sin rustning färdig:

stridsklubborna de huggit, pilar

de skäftat, slungorna de ordnat,

och härdat lansens spets i eld,

och slipat stridsyxor och svärd

mot klippans häll. — Enhvar är redo;

hvi dröjer du att underlägga

dig Södermannakungens fylke?

Skall väl min bror med honom mäkla

om underdånighet mot Ingjald?

(Ingjald, förlägen, vänder sig bort. Folkvid fortfar).

Din hand, som grep så fast i svärdet,



har redan domnat bort! Din kraft

föråldrats i sitt första utbrott!

Din hyllning var en härlig början:

du dräpte då sju Fylkeskungar

och deras riken vann; men nu

du tvekar ju att pröfva svärdet

mot Granrnar och hans gamle svärfar?

Af Svithiods Fylkeskonungar

de båda äro qvar ännu!

De trotsa dig; du det fördrager,

begrundar skygg hvart företag,

fast dessa djerfve börjat krig

mot dig, och landtman emot landtman

vid edra gränser gå i vapen

och vänta på ett kungamöte,

alt krigets blodört mogna må,

och spgrens hand tilldela frid,

Hvad! Är Kung Ingjald lik en träl,

som fattar djerf den lunga bjelken

och häfver den från jorden opp,

men, häpen öfver tyngden, åler

den ned på jorden falla låter,

och dånet, vid dess fall, förkunnar

att armen var för slapp? —
Ingjald (stiger upp).

Håll, Folkvid

Vi Fosterbröder voro: lika

din far i allt oss härdade;

men likväl minnes jag, som Kung,

den gamle Odens visa ord

»åt en förtro dig, ej åt flere,

»ty verlden vet, hvad trenne vela.» —
Folkvid.

Så? Börjar äfven Konung Ingjald

alt tro på Oden och hans Asar?



INGJALD.

Jag tror ej mer än du på dem.

De sitte gerna i sitt Valhall,

blott jag på jorden råda får.

Folkvid.

Men hvarför lemna fienden

en önskad tid att samla krafter?

Af dina spejare du hört,

att Selands Kung är nu hos Granmar

som gäst —

Ingjald.

Men blott som gäst: Kung Rörik

i gillet gerna vistas plär,

men ej i striden, som hans bror,

den tappre Helge. —
Folkvid.

Hjorvard Ylfing

är äfven der —
Ingjald.

Med honom gerna

jag ville diabba hop en gång.

Folkvid.

Sök honom då i Granmars borg,

och sitt ej längre här vid skären

bland stela klippor! Dina kämpar

förundra sig, att Konung Ingjald

så ensam går, och aldrig hör

på deras glam och deras sånger,

Ingjald (betänksamt).

Så? — (fattar sig). Dessa klippor likna mig

uti sin vildhet; kalla, stumma,



de äro bilden af milt sinne.

(afsides)

Må ingen — ingen se den låga,

som har förbränt Kung Ingjalds kraft!

Folkvid.

Den frid, du gjort med Gardarike,

kan brytas förrän- du det tror.

Du känner våra Fylkeskungar:

när Öfverherren dem ej smickrar,

de laga att en utländsk här

förhärjar landet, bländar folket,

och mördar odalmannasinnet

om möjligt är.

INGJALD (häftigt fattande hans hand).

Ja, du har rätt.

Och se: mångväldets stora orm,

som lagt sig omkring kungastolen,

och ständigt högre lyfter upp

sitt hufvud och sin ettergadd,

hvar gång han smekes eller matas

af landets grannar, — denne orm

jag kufva skall, förrn han sig slingrat

vid stolen fast och. —
Folkvid (afbrytande).

Kung! — Drottning Asa

med hennes tärnor. . . .

2.

De förre. Åsa med tärnor

InGJALD (gär emot henne).

Hvad? Min dotter?

Åsa.

Med bäfvan söker jag min fader.
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INGJALD.

Med bäfvan? Hvilket ord af Åsa!

Du kommer från din skånska borg?

Åsa.

Från den; men vänder aldrig dit,

så länge Hallstans son der sitter.

Ingjald.

Han kommit hem från sina härtåg?

Åsa.

Ja, rik på länder, guld och rykte

är Ivar anländ. Anglerne

hans vapen vörda. Saxlands stränder

han skattlagf. —
Ingjald.

Låt dem böja sig!

Men se, för Sviars Öfverkonung

Jtan buga skall, som Fylkeskung

uti det land, der jag bör herrska!

Han sjelf min hämd förut har retat,

då Gardarikes Drott han bistod

i förra fejden. Mina stridsmän

hans öfverstyrka ofta rönte:

min störste kämpe fällde han.

Jag vill hetala dessa storverk,

och lyda skall han, eller falla.

Åsa.

Men Selands brödrakungar äro

hans blodsförvandter. Stolt och mäglig

är Ivar nu — och hämnas skall han

sm faders och sin farbrors död.

Ingjald (går några steg betänksamt fram

och åter, vänder sig sedan hastigt till Folkvid).

Hör, Folkvid! Har du låtit kalla

den vise Viger?



Folkvid.

Ja, han kommer

på aftald stund till dig; men, Ingjald!

låt icke Uplands kloke Lagman

förleda dig ifrån ditt syfte.

Du känner honom. —
Ingjald.

Och du bör

än bättre känna Öfverkungen. —
För tärnorna till kärnpagillet

och bjud dem välkornslhornet der.

(Folkvid går, med tärnorna).

INGJALD, ÅSA.

Ingjald (förtroligt),

livad? Ivar, sade du, vill hämnas

sin far och farbror? — Svara, dotter!

Har du mitt anslag utfört?

Åsa.

Ja.

Min make först jag eggade

att likna dig och ensaiii råda

uti sitt fylke; sjelf han dräpte

sin tappre bror —
Ingjald (ifrigt).

Och sedan?

Åsa.

Sedan

jag följde dina råd igen:

min svågers död jag hämnades

uppå min make. —
Ingjald.

Allt gick lyckligt?
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Åsa.

Men Ivar kom. Han kallas nu

den Vidtomfamnande. Jag flydde. —
INGJALD (häftigt).

Du flydde för en Fylkeskung?

Ha! Qvinnan bäfvar för ett binamn.

Vet: blott en enda vinge huggs

af örnen, kan han mer ej flyga,

fastän hans konungsliga kroknäbb

och starka klor än tyckas hota.

Du skall det se, — snart nog det se. —
Din tidning väcker rr.ig till handling.

Gå! gör dig färdig, att mig följa;

ty blod och lågor, strid och gny

du, som Valkyrian, alltid älskat.

Ej är du veksint, som din bror.

Den fromme Boje honom fostrat;

han har väl lärt, liksom sin farfar,

att rudja skog och mark
;
men jag

vill rödja väg bland Fylkeskungar.

Fort, dotter! Snart på Agirs bana

jag hastar fram att segren mana.

Åsa.

Jag går. Till striden är jag färdig;

snart skall din dotter bli dig värdig.

(gär}.

4 .

INGJALD (allena).

Ja, Anunds son! Du vaknar då.

O! blygs, att du så länge, h vilat

och skonat tvenne Fylkeskungar,

som mita sig med Öfverdrotten.

Och hvarför gjorde du väl det?

Djerfs Ingjald det bekänna? — Ingjald!



Du är ju Öfverkung, och bugar

för Fylkeskungens sköna dotter?

Hvad är dm spira, om hon ej

kan nå en kraftlös qvinnas hjerta?

Fla! Tusen vikingar, som lefvat

i blod och mord, belönades

af qvinnogunsl; — och öfverkungen

den skulle sakna? — Svage Ingjald!

Två fylkeskungar trotsa dig,

sen nio i din snara fallit

Och för en fager qvinnas hand

du säljer frid till dessa stolte,

förrådande den djerfva tanken,

som låg förborgad i dilt bröst,

till dess din fader steg i högen:

den tanken, att befria landet

från etl månghöfdadt troll, som sög

dess kraft: mångväldets glupska troll.

Du gick med mod de första stegen

mot detta odjur; men du stannar

i loppet, som en mörkrädd slaf!

Din maka kunde aldrig hejda

ditt mod, med tårar eller smek;

men Hildigund, som flyr dig, hon

förmår det! — Nidingsnamn du fått

för det du styrkte öfverväldet;

nu sagan hånfullt skall berätta

hur för en mö du vek tillbaka . . .

(bestämdt).

Nej! Sagan skall det ej förtälja.

Upp! Ingjald! — Fram till målet ila!

Upp! Svärdet får ej längre hvila. (vill gå).

5 .

INGJALD. VIGER SPA. TvÅ huskarlar.

Viger.

Du låtit kalla mig, Kung Ingjald!
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Ingjald.

Med Viger, som den Vise kallas,

jag ville pläga råd.

Viger (betänksamt).

Och följa dem?

Ingjald.

Om de milt syfte främja.

Viger,

Ingjald!

Ditt syfte är så mörkt som natten,

och skräckfullt liksom den.

Ingjald. (hejdar sig och ger en vink åt

tvenne Hirdmän).

Hit fram!

(De frambära några lagbalkar, inskurna i träd. Ingjald lemnar

dem åt Viger).

Se här, jag redan genomsett

de balkar och de strödda flockar,

hvari du Svia lag har skurit.

Har du än flere tingsrön samlat

uti de Fylken, som jag tagit?

Viger.

Ja, många.

(Lemnar balkarne åt sina följeslagare, som gå).

Ingjald.

Godt! Som Uplands Lagman

du är ju högst bland Thignarmän?

För du ditt värf till folkets båtnad,

och låt så mig som Öfverkonung,

få handla fritt med mina lydmän.

Viger.

Din far var stor, han dem fördrog. —



Ingjald.

Och Landets styrka tynade,

liksom ett plundradt gudahus,

när hvar och en har brutit dän

en sten och lagt den på sin ringmur.

Nu vill jag samla hvad de skingrat,

nu vill jag åter bygga opp

Upsala gamla kungahus,

som före Agnes tid det stod,

förrn han i brödraskifte delte

vårt land

Viger.

Kung Ingjald ! Vet, att du

sjelf söndersplittrar Svia välde,

just då du vill förena det.

En Öfverkung ...

Ingjald (afbrytande).

Ja, Öfverkungen

är just den enda samlingspunkten

för landets spridda krafter; — han,

blott han; men icke dessa stormän,

som so!a sig uti hans glans,

och tömma, liksom drönarne,

hvarenda tillgång uti kupan,

tills alla verkbin äro döda,

—

Blott han är alla krafters samling.

Vill du det neka. Viger Spa!

då är din visdom föga nyttig.

Sätt flera roder på ett skepp,

ställ flera vindar på ett segel,

och dragare pä alla sidor

om plogen spänn; och många strängar

uppå en båge fäst, och se

om skeppet, årdret eller pilen

sig röra till ditt gagnj Så, Viger!



är ock mångväldets stygga drake

med sina mänga, stela fötter:

han bjuder lill alt röra sig

och reser manen, kröker svansen;

men giftig, som det kräk han liknar,

han är så långsam, trög som det,

på sina tusen ben.

Viger.

Besinna

att folket ännu icke klagat;

det lyder villigt dessa Körstar.

INGJALD.

Ja, Viger! Barnet får ej tårar

förrn det lärt skönja; så är folket:

det lider, tills det varder upplyst

Kort, Viger! Jag dig fråga tänkt,

om du vill följa mig i striden

och föra an ett fylke? — Tapprast

är du, sen kämpen Hildiger

af Ivar fälldes under kriget

i Gardarike. —
Viger.

Konung Ingjald!

höj svärdet mot de lömska grannar,

som vilja störa Svithiods frid,

och jag skall följa dig; men aldrig

fnot landsmän blottar jag mitt svärd.

Jag tolkar lagen, — och hvartill

är lagen, om en endes nyck

kan gäcka den? —
Ingjald.

Jo, Viger Spa!

Just derför blottar jag mitt svärd

i denna stund. Om lag mig binder,

som Öfverdrolt, kan Fylkeskungen



6

då vara lös från samhällsbandet

och egenmyndigt råda?

6.

De förre. FOLKVID.

FOLKVID (hviskande).

Konung!

i nattens mörker flera skepp

sig smugit bort. — Utskickade

ifrån de underlagda Fylken

förleda krigarne till affall,

förrn striden börjas. — Om du dröjer,

skall höfding efter höfding lackas

att dig förråda.

INGJALD (högt).

Frukta icke,

för Ingjalds blick de skola darra.

Men låt nu stridens horn dem vöcka.

Jag går på flottan: du skall föra

min landshär, tills din bror oss möter.

Er far skall följa med. Fort, skynda!

(Folkvid går. Stridshornen skalla mellan klipporna; alla bryta upp.)

Hur härligt ljuda nejdens klippor

af mina stridshorn. Ha! nu börjar

mitt hjerta klappa lika lätt,

som när jag yngling var. — Hör, Viger

l

Du vill då icke följa mig

mot Granmar? —
Viger (bestämdt).

Nej, Kung Ingjald. Nej!

Ingjald.

Välan då! Sköt du dina balkar;

med nya lagar dem förök.



n
liksom din öfverkonung skall

sin kronas glans föröka.

(Går ut, flera kämpar följa honom. Man ser äfven Åsa gå öf-
ver skådeplatsen, med sitt sällskap).

7

.

-

Viger SpA (ensam, ser efter Ingjald).

Gudar!

Hvi skall så mycket godt och stort

uli en dödligs sinne läggas,

för att förderfvas af en villa?

Ar menskoanden då för er

en vårsky blott, der edra åskor

församla sina svarta moln

för att förskräcka och förderfva

vår jord, och sedan sjelfva lösas

i dunsler opp, men fasa väcka,

hvar gång de nämnas . ? Store Yngve!

I fyrahundra år din ätt

har sutit på vår kungastol;

0, låt ej Anunds vilde son

nu sjelf sig störta derifrån! (går).

8.

Granmars borg vid Mörkfjärden i Södermanland. Konungasalen

i gammal smak; dess tak och väggar behängda med bonader eller

hvita omhängen. Ett långt bord midt utåt golfvet; dubla bänk-

rader, beklädda med hyenden, intaga båda sidorna, och hvarje käm-
pes sköld och svärd hänga på väggen, bakom honom. Främst i

salen äro tvenne kungasäten på hvarje sida, midt för hvarandra.

Längst bort i bakgrunden, hvarest dörren är, står ett stort mjödkar,

behänydt med ett hvitt omhänge.

RÖRIK och HÖGNE, sittande i sina högsäten vid hordet,

midt för GRANMAR och HJORVARD. HiRDMÅN, sittande

på hänkarne. Kertissvenner, hållande brinnande facklor.

Munskänkar, som passa upp vid hordet.
'

Granmar.
Drick, Selands Kung! töm hornet ut;

Ling. 111. 2



det anstår Ivars måg att icke

i gillet eller striden svika.

Rörik.

Hell dig, Kung Granmar! Hell, er alla!

J hört min svärfars stolta namn,

han Ivar Vidfadme nu kallas.

Hans namnfäste jag önskar dricka

med er.

Högne.

Upp, fattom alla hornet!

Skål för Kung Ivar Vidfadme!

Han skall oss hämna uppå Ingjald.

Alla.

Skål för Kung Ivar Vidfadme!

Högne (till Graumar).

Hvad, svärson! Du så liknöjd tömmer

Kung Ivars välgångskål? — Han är

den ende, som vår hämd kan stödja.

Granmar.

Jag är ej liknöjd; men en vän,

som borta är, när han behöfs.

ger ringa stöd. (Saktare). Den tappre Hjorvard

är nu vår glist. — Hans hjelp är nödig.

Kung Högne! Drick hans skål!

Högne.

Ja, svärson

!

(högt) Skål, vänner! Skål för Hjorvard Ylfing,

Sjökonungen!

Alla.

Hell, Hjorvard Ylfing!

Hjorvard.

Jag lackar eder, Kungar! — kämpar!
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GRANMAR (efter en etuuds tystnad).

I dricken icke, vänner!

Högne.

Granmar!

Du sjelf är den, som mest nu sviker.

Ej trodde jag min svärson skulle

så hastigt åldras.

Granmar.

Nej. Kung Hägnel

Det är ej åldren, som mig trycker,

blott lynnet.

Högne.

Har då Ingjalds härold

ditt mannamod, din glädje mördat?

Sag hvad han hade alt förkunna.

Granmar (långsamt och med eftertryck).

Frid — eller krig — med Öfverkungen.

Högne.

Det första är ett svörd, som dräper,

det andra är en sköld, som värnar.

I Kampar! Sägen hvad I tänken

om dessa vilkor med Kung Ingjald?

KÅMPARNE (ropande).

Krig, krig med Ingjald lllråda!

Rörik.

Så allmänt bränner hämdens låga

hvart bröst! — Skall Ivar Vidfadme

då ej få hämd för far och farbror?

Om blott han visste deras öde! —
Högne.

Nog får han veta det och hämnas,

om vi ej förekomma honom.



(Till en munskänk).

Fyll Bragebögarn, att den må,

som i ett enda anddrag, tömmas.

(Munskänken fyller bägarn och räcker den till Högne, hvilken står

upp; alla de andre likaledes. Högne fortfar).

Sen, Gudar! till den skål vi tömma,

bevitnande vårt helga löfte.

Dess ord Hr: Ingjalds undergång!

Alla (med upplyftnde dryckeshorn).

Hans undergång! Hans undergång!

Högne.

Ett härligt genljud i din borg,

min svärson ! Må det studsa åter

till Ingjalds öron, och hans hjerta

med häpnad slå, som Auka-Thor

förfärar fjällets grymma troll!

Men, Hjorvard Ylfing! h vårföre

så lyst i laget? Kan en sjökung

ej hålla ut ett härdnadståg

med oss, till lands?

Hjorvard.

Jag hoppas det;

men många äro tankarne,

och, midt bland glädjen, tränger sorgen

sig ofia in, liksom en smyggäsl,

som snålas efter andras kost.

Granmar.

Ja, rätt! Jag sjelf i dag det känner

Men gerna såg jag Hjorvard Ylfing

förnöjd hos oss; du har besökt

så många hof —
Hjorvard.

Och ingenstädes

fanns glädjen —
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GRANMAR (sakta till en af Munskänkarne).

Munskänk! Bed min dotter

med bägarn komma in och helsa

den främmande, som jag befallt.

(Munskäuken går. Granraar fortfar till Hjorvartl).

Du fredligt med din flotta kom
uti mitt rike, utan strandhugg

och plundring; — derför bör din värd

välfägna dig. Ditt hjelterygte

har för dig gått, liksom en Fylgja

framför sin älskling vandra sägs,

ehvart han går. — Din arm är kraftfull.

Blif nu bos mig och hjelp oss strida

mot Ingjalds våld —

De förre. HILDIGUND { full prydnad, med en silf^

verhägare i handen. Tärnor.

HiLDIGUND (räckande bägaren ät Hjorvard).

Hell, Hjorvard Ylfing!

Hell Ylfingarnes hela ätt,

med Danakung Rolf Krakes skål!

Hjorvard (öfven-askad, tager bägarn).

O Hildigund! En skål

Granmar.

Min dotter

välkomnar dig. Rolf Krakes ättling!

Rolf var ju Nordens störste Konung
uppå sin tid?

Rörik.

Ja, störst af alla

och Upsala Kung Adil måste

på Fyrisvall för honom buga,

när han de dyra smycken utstrött.



HjORVARD (sträft).

Men detta var dock mera list,

lin mannarön —
Högne.

Och har väl Ingjald

då vunnit sina nya riken

med mannarön?

Hjorvard.

Nej, lömsk han är;

men äfven tapper.

Rörik. '

Tapprare

är Konung Ivar. När han var

i Gardarikels här och slogs

med Ingjalds män, då fällde Ivar

sjelf elfva Svenskar på en dag?

Var det ej mannarön?

Högne.

Kung Ivar

slog också Hildiger, den störste

af Svenske kämpar, hvilken nedhögg

som småskog Gardarikels män.

Hjorvard.

Och denne tappre Hildiger

var Konung Ivars halfbror . .

.

Högne (afbrytande).

Men,

Kung Ivar kände honom icke.

Hjorvard.

Jag förebrår ej Ivar dråpet;

men kan det smickra Konung Rörik,

att Ivar gjort ett btoderrnord?

Och kan det glädja Konung Högne,



att Gardarikels här fick seger?

Och tacka Sviarne Kung Ivar,

för det han stred för Gardarike?

(Rörik och Högue, sitta tyste; Hjorvard fortfar till Hildigund).

Kom, siUt dig här och reta icke

min själ till hämd! Låt ljufva tankar

få bo uti mitt innersta;

ty vikingen behöfver lugn,

sen han med storm och vågor kämpat.

Sitt här och drick med mig!

Hildigund.

En viking

med vikingar blott dricka plär;

det anstår icke mig —
Hjorvard.

Jo, Hildigund!

På land jag är och lägger af

min vikingsed: med dig jag dricker,

med dig, om jag skall bägarn röra.

GranmAR.

Sätt dig i högsätet, min dotter!

hos främlingen och drick med honom.

(Hjorvard förer Hildigund sakta till högsätet; de samtala sig emel*
lan. Tärnorna ställa sig bakom henne).

GRANMAR (sakta till Hildigund).

Gör Selands Konung glad.

Hildigund (högt).

Ett minne

jag dricka vill med Konung Rörik

Näst honom vågar jag mig tro

den närmaste derlill. Det är

för Auda, Selands ädla Drottning,

jag hornet tar. Vi voro vänner;

jag vet hon minns sin Hildigund

(dricker).



Granmar.

För Auda, Konung Röriks maka,

För Auda, Konung Ivars dotter,

För Auda, Selands adla Drottning,

den fagraste af Emblas kön,

den mildaste af alla qvinnor,

töms hornet.

Ali!a (utom Rörik).

Fögring, mildhet, trohet!

(De dricka).

Rörik.

Tack, adle Kungar! Tack J kampar!

Tack, adla mö! för denna skål,

Min maka ofta talt om dig

(Hildigund samtalar ömsom med Rörik och ömsom med Hjorvard).

Granmar (till munskänkame).

Drickessvennerl

Förglömmen icke mina stridsman

i hor gon: hären mjöd till dem!

(Munskänkame fylla hornen och gå. Granmar fortfar till Högue).

För dina män, som redan anländt,

och för de andre, som du vantar,

jHg allmän gästning hjudit har

uti mitt rike. Vårt förhund

mot Ingjald heligt är för alla.

(Högne, som en stund tyst betraktat Hildigund, stiger ned från hög-
sätet. Granmar likaledes. De gå fram på Skådeplatsen).

Högne (förtroligt).

Hör, svärson! Barnlös är jag nu,

sen högen gömde hort din maka;

ty Hilder är väl redan död

i härnaden. Ren åtta år

han varit horta; ingen viking

ett ord från honom till mig fört.

Jag lefver nu hlott i mitt harnbarn.



din dotter. Granmar! skafTa snart

din Hildigund ett värdigt gifte,

att ej mitt stamträd vissnar ut.

Granmar.

Kung Högne! Sjelf du sagt ett ord,

som gör min oro. Denna dotter

har gjort vår fiende till fånge, —
har öfvervunnit Konung Ingjald,

förrn vi mot honom blottat svärdet.

Se, derför hemlig sorg förbittrar

vår glada fest —
Högne.

Har jag förstått dig?

Vill Hildigund sig öfverlemna

åt alla Fylkeskungars ovän?

Granmar.

Jag vet ej hvad hon vill, men hon

blir offret sjelf, ehur hon väljer.

10 .

De förre. En dörrvaktare.

Dörrvaktaren.

En främling, väntande i borgen,

vill träda in till kungasamtal.

Granmar.

Det är kanske en speja re,

som Öfverkungen på oss skickar;

men lätt skall han oss ej bedraga.

Låt honom komma in.

(Dörrvaktarn går).

Högne.

Få ord

du honom säga må; ty listen

utforskar den mångordige.



11 .

De förre, utom Dörrvaktarn. En främling, med luden

kåpa öfver skuldran, och stor, slokig hatt för ansigtet.

Främlingen (gar fram tUl Rörik, Granmar
och Högne).

Hell dig, Kung Rörik, Selands drott!

Hell dig, Sydmannakonung Granmar!

Och dig. Östgöthakonung Högne!

Granmar.

Du könner oss rätt noga, främling!

fastän vi icke känna dig.

Främlingen.

Mitt namn och värf jag yppa vFlI,

men endast uti kungasamqväm.

Granmar,
Valan då! — Lemnen kungasalen,

J hirdmän, Hildigund, gå in

'
i jungfruburn med dina tärnor.

Högne (sakta till Granmar).

Hans röst är mig bekant; — var varsam.

(Hildigund, tärnor, kämpar och munskänkar gå).

12 .

GRANMAR. RÖRIK. HÖGNE. HJORVARD. Främ-
lingen.

Granmar.

Nu är du blott i Kungars samqväm.

Främlingen (med ögat pa Hjorvardj.

Godt, Granmar Kung! Men hvem är denne?

Granmar.
Sjökonungen, den tappre Hjorvard.

Främlingen.

Då känna vi hvarann.

(Aftager hatten och kåpan).



GRANMAR (med ett handslag

Hvad? Hilder!

Högne.

Du Hilder? 0, min son! Välkommen!

(omfamnar honom;.

Hjorvard.

Vi träffades på Franklands kust.

Hilder.

Och slogos tappert.

(till de andre) Fyra år

jag följt med Ivar Haldansson,

som Vidfadme sig kallar nu,

din store svärfar, Selands Kung!

Rörik.

Du har med Ivar gått kring hafven?

Säg, lefver han och hvar?

Hilder.

Han lefver.

Han många länder underkufvat.

Och nyss han kom till faderborgen

i Skåne.

Rörik.

Han har återkommit!

Hilder.

Ja; och han fann sin far och farbror

' af Ingjalds dotter mördade.

Rörik.

Jag känner deras olycksöde,

och jag kom hit att häind bereda.

Hilder.

Ej blott sin fars och farbrors död

Kung Ivar hämnas vill på Ingjald;



ty Nerikes Kung var Ivars svärfar,

Vestgötha Kung hans nära frände:

de blefvo båda innebrände

vid Ingjalds hyllning. — Vidfadme

för alla dem vill blodshcimd kräfva.

Högne, Rörik och Granmar.
Hämd för dem alla, för oss alla!

HiLDER (ömsom till Högne och Granmar).

Kung Ivar hemligen mig skickat:

han bjuder er sitt vännebistånd

mot lllråda, Du var ej hemma^

och hit jag skyndade -

—

Högne.

strax draga hämdesvärdet?

Vill Ivar

Hilder.

Ja.

Hans flotta färdig är.

(vänder sig till Rörik).

Till Seland

han ämnat segla, för att se

sin måg och dotter. Sedan vill han

med hämnarns handslag helsa Ingjald.

Rörik.

Välan ! Jag strax mig färdig gör.

Min återresa måste ske

i denna stund —
Granmar.
Af våra kämpar

skall Selands Kung bli skyddad.

Rörik.

Nej!

Hit kom jag utan dem, liksä

jag far; ty mina män jag känner.

De längta åter till vårt Seland, (går).
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13.

De förre, utom RÖRIK.

Högne.

Vi måste följa Selands Konung

uppå hans aftåg.

Hilder.

Vänten, hören!

Må ingen veta hvem jag är,

fördöljen Hilders namn för alla,

att icke Ingjald spejar oss.

Jag såsom främling vandra skall

kring Landet, för att osedd skaka

på Yngves gamla kungastol.

Men aklen er för Selands Kung,

hans vekhet ....

Högne.

Son! han är mr frände

och stor igenom Ivars skyldskap

Hildér.

Hans broders namn är likväl större.

GrANMAR.

Ja; men Kung Helge var, som Ivar,

i härnad, och vi fruktade,

att Rörik kunde bli förledd

af Ingjalds list, och svika oss;

vi derföre med honom slutit

ett nytt förbund —
Hilder.

Tyst! någon kommer.

Högne.

Det är din systerdotter.

Hilder.

Skynda!
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Hon bOr ej känna mig. För qvinnan

en hemlighet kan blifva tung.

Högne.

Kung Röriks aftåg hedras bör:

vi följa honom, son!

(Går med Hilder. Granmar ämnar äfven gå; men hindras af Hil-

digund).

14.

GRANMAR. HJORVARD. HILDIGUND.

Hildigund.

Min far!

Förlåt din Hildigund, om hon

bedragen är; men rygtet hviskat

att Ingjalds härold, som här väntar,

begärt min hand åt Öfverkungen.

Säg, fordrar han din dotter?

Granmar (med låtsad köld).

Ja.

Ett val han gifvit oss, det lyder:

Krig, eller ock din hand.

Hildigund.

0 Gudar!

Granmar.

Han sett dig, i sin faders hof,

och redan då hans kärlek tändes,

så säger han.

Hildigund.

Du sjelf berättat

att Konung Insjald innebrände

sin egen svärfar, Konung A^got.

Säg, ville du då bli ett offer

för mågens trolöshet? Och tror du
att Hildigund sig sänka vill



i Ingjalds blodbeslänkta famn?

Nej, aldrig — aldrig!

GRANMAR (afsides).

Höga Nornor!

Ett sådant svar jag önskat mig.

(högt) Men striden blifver ojemn, dotter!

Om han besegrar oss ...

.

Hildigund.

Då, fader!

då vill jag dö. — Jag längesedan

har svurit det vid Frejas bild.

Men dina männer önska ju,

att följa dig i lif och död?

Min morfar. Konung Högne, anländt

från Östergöthland med sin härsmagt,

och Hjorvard Ylfing, hafvets Drott,

han är din gäst. . .

.

Hjorvard (förbeh^iiisamt).

Men lemnar er.

Granmar.

Vill Hjorvard Ylfing neka mig

sin arm mot Illråda? —
Hjorvard.

Min flotta

jag lemnar dig; men se, mig sjelf

en oblid Norna jagar hädan.

Granmar.

Hvad fattas dig? Din blick är dyster. —

Hjorvard.

Kung Granmar! Jag är ung till åren,

och föga är jag van vid hofskick.

Blott våg och storm och stridens systrar

mig fostrat opp, ifrån min barndom.
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Jag kan ej vara här; ty redan

Kung Ingjald är mig öfvermägtig

Granmar.
Hvad menar du?

Hjorvard.

Han tager bort

den enda lön, som Hjorvard sökte.

Jag höit det bud hans härold bragt,

jag minns att han är Öfverkonung;

är detta icke nog? —
Granmar (hejdar honom).

Din härkomst

är hög, som sjelfva Öfverdrottens,

din egen mandom har den stadfäst,

Rolf Krakes ättling! — Ingjald firat

sin faders graföl med en mordbrand:

han svor vid Bragebägaren,

alt jemnbredt vidga ut sitt land.

Sju Fylkeskungar voro der,

dem innebrände han när de

af gillets rus inslumrat hade.

Jag uteblef från denna mordbrand,

min höga Fyleja räddat mig,

och i dess hand jag öfverlåler

mig sjelf —
(med armen om Hildigund).

Men denna dotter är

min rikedom. — Sin moders bild

hon fått i hjertat och i blick. —
Här står hon; må hon valet göra

emellan dig och Ofverkungen!

Hon tale; hennes ord skall gälla.

Hjorvard (tiii Hildigund).

Välj fort, välj fort! Ty hafvets gäst

är hastig, som den vind han följer.

Du tiger? —
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GRANMAR (mildt fattande Hildigunds hand).

Svara främlingen!

är han dig mer än Öfverkungen?

HILDIGUND (blygt).

Ja, fader! Ja!

HJORVARD (med eu handtryckning).

Tack, Hildigund!

En hjertlig tack! —
GRANMAR (sammanlägger deras händer).

Må Gudarne

förvara edert helga löfte! —
Jag går att se Kung Röriks aftåg,

och inför alla mina kämpar

ge Ingjalds fosterbror och härold

det svar, som honom värdigt är:

att Granmar står beredd till strid,

och Hildigund i brudstol går

med Hjorvard Ylfing, Ingjalds ovän.

(gSr).

15.

HILDIGUND. HJORVARD.

Hjorvard.

Och du är min, o Hildigund!

Och du försakar Ingjalds hand?

Nu är min arm så stark, mitt svärd

så hvasst, mitt bröst så lätt, som då,

jag steg på snäckan första gången

att vaggas bort till främmad strand.

Låt Ingjald komma nu! Jag svär

vid Gudarne och vid din kärlek,

hans blod skall rinna för min hand.

Hildigund.

Och lika heligt lofvar jag.

Ung. JU. 3
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att dö med dig, om Oden skulle

dig bjuda till sin höga sal.

Ty mig skall Ingjald icke sluta

i famnen, om än Nornorna

åt honom segren gåfve. — Se!

invid min barm ett gift jag burit,

tva hela år, alltsedan Ingjald

sin mordfest höll. Jag förutsåg

min faders fall, och da beslöt jag

att äfven dö, — att aldrig likna

de veke Fylkeskungabarn,

som, jagade ur fosterborgen,

befläckats med välgerningar

af deras fäders mördare.

Hjorvard.

Var lugn! Likt Tyr, min hand jag snart

i Fenrisulfvens gap skall lägga,

att han en gång må blifva bunden,

förr'n elden ur hans mun fått tända

vårt hela land. —
(Buller utom skådeplatsen).

HILDIGUND (med fasthet).

Jag tror ditt löfte,

och Hildigund blir din Valkyria:

i manlig drägt jag följer dig

till striden.

Hjorvard.

Nej, min Hildigund!

Du känner icke mannastriden,

den är som Gudars dom förfärlig.

(Bullret tilltager).

Men hvar för detta larm i borgen?

Kom! — (vill gå ut. Dörren öppnas; en folkskara intränger).

Hildigund.

Vänta! Brudeskaran nalkas.
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Se, Hjorvard ! — (vid hans hals).

Jag är din! —
Hjorvard.

Min! — Min!

J böljor blå! så salig stund

på land jag aldrig hoppats finna.

Haf> nu vi sluta vårt förbund

och Freja blir min skyddsgudinna.

(Högne, Granmar, Kämpar, Tärnor inkomma under musik. De
föra Hjorvard och Hildignnd i brudstol, öfver hvilken Små-
svenner och Brudfrämmor hålla stora bågar af flätade gran-

qvistar, löf och blommor. Täckelset faller).
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ANDEA HANDLINGEN.

Kn hafsvik vid Seland. Ivars flotta synes i bakgrunden.

1 .

IVAR, främst på skådeplatsen. En KÄMPE, längre hort.

Ivar (förbehållsamt).

Kung Rörik har då kommit åter

till Seland?

Kämpen.

Jal I Ledre borg

han trädde in, just vid min bortgång.

Han lofvade att genast möta

dig, på ditt härskepp,

Ivar.

Sade du

att jag var sjuk?

Kämpen.

Ja!

Ivar.

Godt! Och såg du

min dotter?

Kämpen.

Ja. — Kung Röriks drottning,

den sköna Auda, var bedröfvad

att Konung Ivar icke kom
i kungaborgen, till sin dotter.

Ivar.

Blott med min svärson vill jag tala.
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De båda sista Fylkeskungar

i Svia välde han besökt,

och gjort förbund med dem mot Ingjald.

Nu lyster mig att honom höra,

men utan alla qvinnovittnen.

Kampen (närmar sig).

Kung Ivar! Vidtomfamnande

du kallas ren, och dina armar

nog räcka Ingjald, när du vill.

Ivar.

Ja; men försigtighet behöfves,

ty Illråda har många ögon

och många öron. — Tyst! man kommer.

Det är min svärson och min dotter.

Jag vill ej möta Auda nu.

(De draga sig tillbaka).

2.

HORDER, ledande HARALD. Sedan RÖRIK, AUDA,
Tärnor, Kämpar.

Horder.

Se der din morfars härskepp.

Harald.

Ack!

När jag blir stor, får jag väl också

ett härskepp, för att kufva Ingjald

och blifva Kung i Upsala.

Der är ju kungasaln så prägtig

och ofTerhuset! — Gudarne

der stå med sina gyllne kronor.

(De andre inkomma
;
Harald springer till Auda, fattar heone» haud

och pekar åt skeppen).

Se, Moder! —



AUDA (bestort).

Stanna, Rörik! stanna

En ryslig aning genomfar mig,

när jag de mörka seglen ser;

de äro svarta som ett åskmoln

och likna Ivars dystra uppsyn!

Rörik.

Din far. Kung Ivar, är en hjelte,

och stora tankar hvälfva om
uti hans sinne; derför, Auda!

är han ej glädtig. Vikingen

kan icke ofta vara det.

Auda.

Men han ju legat här så länge

vid Selands kust, uti ditt rike,

och han ej går från sina härskepp

att helsa på sin enda dotter?

Hvi kommer han ej till vår borg?

Han ligger på sitt svarta långskepp

vid stranden, likasom ett hafstroll,

när det är hungrigt efter rof.

Rörik.

Din far, af sina härtåg mattad,

är sjuk, och derför dröjer han;

du vet det ju?

Auda.

Jag vet, att bättre

den sjuke skulle vårdad bli

i Röriks borg, af Audas hand. —
Du har då glömt din dröm i natt?

Rörik.

Jag minns den nog; men nu ej gäller

att tänka uppå mina drömmar.
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Auda.

Den ar en varning af din Fylgja.

Horder.

Ja, Rörik! minns dess varningar.

De högdjurs hamnar, som du såg,

betyda stora Konungar,

och draken ör en listig vän,

som sönderslita skall ditt hjerta,

om än han skona vill ditt lif.

Auda.

Jag ber dig, Rörik! vänd tillbaka.

Låt bjuda Ivar till din borg. —
Rörik.

Ja. sjelf jag honom bjuda vill. —
Skall jag min sjuke svärfar frukta?

Auda.

Jag går ej med dig.

Rörik.

Men vår son

skall följa mig.

Harald (slutaude sig intill Auda).

Nej! Nej!

Auda.

För ung

han är, att ryckas från sin moder.

Den späda liljan vissnar bort,

om den från moderstängeln slites.

Kom, gamle Horder!

Horder.

Ädla Drottning!

Förlåt, jag lemnar dig på vägen.

Kung Ivar är min fosterson;

jag ville gerna honom se



ännu en gäng, sen han har vuxit

i magt och ära. —
Auda.

Som du vill. —
Farväl, min Rörik! Dröj ej länge.

(går med Harald och tärnorna),

Rörik (för sig sjeifj.

Hon vill ej se sin sjuke far?

Och dock så ömt är hennes hjerta’

Kan qvinnan bli så hård? Kan dottern

sin fader misstro? —
(ser efter henne).

Se, hur ömt

hon trycker sonen till sin barm!

Hur innerligt de kyssas nu!

Så varmt hon aldrig kysste mig. —
Men hvad? Missunnar jag min son

sin moders ömhet? Nej. min Harald!

O nej! — Nu bort till Konung Ivar;

blott kort jag tala vill med honom,

att Audas oro snart må slutas.

(vill gå; men stannar hastigt).

Hvem är, sorn nalkas mig från stranden?

Horder.
Din svärfar. Konung Ivar är det,

om ej mitt gamla öga villas.

Rörik.

Min svärfar sjelf, och ren så frisk,

att han oss möta kan!

3 .

RÖRIK. HORDER. IVAR. Kämpar.

Ivar (vid sig sjelf).

Min dotter

gick hem igen; nu må jag s^nas



(gSr fram).

Frid, Selands Kung!

Rörik.

Hvad? Konung Ivar

din krämpa botad ....

Ivar (kaiii).

Botad ? Nej,

likt hafvets svall, livar stund den ökes.

Du kommit ifrån Svilhiod

och träffat Fylkeskungen Granmar

och Högne? . .

.

Rörik.

Ja, förbund vi gjort

till ett gemensamt värn mot Ingjald,

och de med glädje vänta dig

som hämnare. Din arm, ditt rygte

är mer än deras kämpahär.

Men sjukdom hindrar dig, måhända,

att tåga sjelf till Upsala?

Du är så dyster och så blek!

Kom i min kungaborg, att gästa:

din dotter skall dig fägna —

Ivar (strängt).

Nej!

Om Valhalls gille sjelf du kunde

mig bjuda i dm kungasal,

ej skulle mig din bjudning locka.

Horder.

Du vill då ej din dotter se?

Den arma Auda fåfängt väntar.

Såg, hvarföre så hård mot henne?

När jag dig fostrade, du vet det,

jag mildare emot dig var,

än du mot henne.



Ivar (låtsar ej höra Horder och säger till

Rörik sakta och betydningsfullt).

Hör mig, Rörik

!

Om dessa vittnen lemna oss,

du tydligare svar skall få.

Rörik (tni Horder).

Låt mågen med sin svärfar språka.

Horder.

Den gamle tiger, och han känner

ej mera qvinnans lust att höra,

än hennes lust att tala.

(betyduingsfullt).

Ivar!

Din fosterfar ej spejar dig.

(till kämparne).

Gån I, på Kungens bud, åt sidan;

men vakten troget eder Kung.

Jag vänder hem till kungaborgen;

ty här går sveket, der bor sorgen.

(går åt ena sidan, kämparne åt den andra).

4 .

IVAR. RÖRIK.

Rörik.

Hvad mente gamle Horder?

Ivar.

Måg!

Du snart lör gissa det. Haf mod

att höra mig och kufva harmen.

Det är ej förebråelse

mot dig, som lossar Ivars tunga.

Du gästbjöd mig, du menar väl;

men jag är far, jag vill ej se

hur kärleken har flytt din borg

och troheten i vanhelgd fallit.



Ty mannens heder är en blomma,

som ej kan röras, förr’n den vissnar.

Rörik.

Hvad säger du, Kung Ivar? —
Ivar (kaiit).

Åh!

Jag säger blott hvad verlden säger.

Det är ej dig jag tadla bör,

det är min dotters flyktighet ....

Rörik (häftigt).

Kung Ivar! Dessa ord mot Auda?

Jag tål dem ej; — ty ingen qvinna

är renare än hon, och ingen

är sällare än jag.

Ivar (hånfuiitj.

Den druckne

är säll, tilldess hans hufvud börjar

att smärtas. Men jag är för gammal

att rusas utaf qvinnosmek;

ty äfven mig din skymf skall träffa.

Rörik (modfäiid).

Hvart syftar du? Jag ej förstår...

Ivar (afbrytande).

Och hela verlden dock förstår mig!

Men jag vill ej din slummer störa.

Sof som ett lindebarn hos amman,

låt vagga dig vid hennes sång,

och dröm om allt, blott ej om sanning

Jag med dig språkat nog, och hastar

till Svithiod, för att kufva Ingjald.

Rörik.

Vid Heliur! säg, anklagar du

din egen dotter?...



Ivar.

Minns, Kung Rörik!

att jag är far; kan jag då vara

anklagare? Hvad du fördrager,

det är din ensak blott; rnen verlden

anklagar henne strängt. Se der

hvad hennes far ej kan fördraga.

Rörik.

Hvem är då den, som verlden nämner

som min medtäflare hos Auda ?

Hvem är den djerfve? Jag besvär dig,

säg mig hans namn! Bland Hvergelms ormar

jag söker honom upp —
Ivar.

Ha, blinde!

Du fick din syn blott på ett öga

igen, och strax du rasa vill? —
Ej öppnar jag det andra ögat;

ty sjelf du rusar då i snaran,

och Auda kunde bli ett offer

för fadrens öppen hjertighet.

Rörik.

Vid alla Gudar lofvar jag

att aldrig hömnaren skall nå

din dotter, äfven om hon vore

så falsk och hatvärd, som en svartalf. —
Kung Ivars redlighet försont

sin dotters list. Hon trygg må vara!

Ivar.

Vet, att din egen säkerhet

beror ulaf din köld och klokhet

Du måste lära hejda dig;

men blir det möjligt?...

Rörik (med fasthet).

Ja, Kung Ivar!



Jag svär att tygla mig; men säg,

du känner då förbrytarn?

Ivar (ytterst kallt).

Ja!

Men du din egen bror ej känner.

RÖKIK (utom sig).

Min bror, min medregent. Kung Helge?

(lugnt).

Nej! verlden ljugit. — Han är ädel,

han sviker ej.

Ivar (håniigt).

Ja, du är säll,

som har en sådan bror och maka!

RÖRIK (häftigt).

I Gudars namn! Förklara dig!

Ivar (ännu hånligare).

Ja! du är säll: en son du har,

som är så lik den ädle Helge!

RÖRIK (i raseri).

Mitt blod sig stockar kring mitt hjerta,

hur skall jag anda få? Jag qväfves! —
Jag får ej bryta ut, ej mörda

i denna stund! Hur ljuft det vore

att hafva offret här! — Min bror

är ännu borta uti härnad. —
(hotande).

Han väntas likväl hem hvar stund . .

.

Ivar.

Förglömmer du ditt gifna löfte

att hejda dig? Besinna, Rörik

!

dm bror är stark och van vid striden;

du kan mot honom ej bestå.

(listigt).

Än mer: Kung Helge är berömd
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i hela Norden, för sin skönhet,

sin qvickhct och vältalighet.

Jag hatar deras brott; men finner

att deras Norna sjelf dem fällt;

ty qvinnans håg var alltid böjd

för tappra män, som rygtet krönt

Det var ju han, som först begärde

min dotter? (med eftertryck). Föga rygtbar då,

han afslag fick och friade

för dig, en tid derefter. Nu han vuxit

i bragder och i qvinnogunst —
(listigt).

Han sjelf ju förde Auda till dig,

som brud utur mitt hus?

Rörik.

Ej mer!

Ej mer! Jag har fått öfvernog. —
Af örats dryck min själ är rusad.

Hur skall jag hämnas? — Säg, hvad skall

jag göra?

Ivar (med tillgjord köld).

Vika för den starke,

och lemna Auda till sin älskling,

att icke Ledres kungaborg

af blodskam må befläckas.

Rörik.

Hvad?
Jag lemna rofvet i hans händer?

Nej, Ivar, nej! Ditt råd var grymt.

Vet du ej annat sätt?

Ivar.

Det finnes;

men Rörik är för svag —
Rörik.

O! Säg det!

Jag känner mig så .^tark —
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Ivar.

Din vrede

ju rusar ut, och Auda snart

skall varna Helge, och du sjelf

ett offer ftir den starke falla.

Rörik.

Nej! Jag skall tiga. Ja, vid Oden!

Ej någon dödlig skall förnimma

hvad jag beslut it eller hört.

Ivar.

Då är det lätt att vinna hämd.

Jag minns, att förr med kämpaspel

hans hemtåg firades. — (förtroligt) Om du

en gång med härdad lans. men han

förutan rustning . . .

Rörik (afbrytande).

Jag förstår dig.

Ditt råd jag troget skall förvara

och först som moget uppenbara.

Ivar (kaiit).

Nå väl! Jag måste segla bort;

ty vinden gynsam är —
Rörik.

Du nekar

besöka Röriks borg?

Ivar.

Ja, svärson!

Du vet mitt skäl. — Men våra män
af misstro väckas

;
slutom genast

vårt samtal, att de nalkas må!

(De vinka åt sidorna; käraparne inkoranaa. Ivar fortfar).

Farväl, Kung Rörik! Innan kort

jag kommer åter till dill Seland.



RÖRIK (med ett handslag).

Den förste, som du ser, berätte

om jag var rädd för rygtets jätte.

(går med sina kämpar).

5.

IVAR. Kampar.

Ivar (vid sig sjelf).

Han menar Helge. Oförsigtigt

han brusar ut i tornma ordprål.

(högt).

Ja, rygtets jätle, Konung Ingjald,

må skrämma barn; men icke oss.

Fort, kämpar! Vinden gynsam är,

jag hasta vill till Skånes strand,

att sen min lar och farbror hämna

på lllråda och på hans ätt.

KampARNE.

På lllråda och på hans ätt

din hämd blir tung, din seger lätt.

(de gå).

6 .

Ivar (allena).

Ja, lält min seger blifva skall,

land efter land jag nu kan taga.

Men listens skal mig dölja må,

lik mörka igeln, att ej verlden

förmärker när jag kikar fram

och hit och dit mitt hufvud vrider.

Förvägne Ingjald! Res dig upp

med våld på våld, och gör dig hatad

af alla. — Yngves gamla stamträd

är ren föråldradt; som en mask

vill jag uppå dess hjertrot gnaga.
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och när det störtar tror en hvar

att egen tyngd det fällt. — Och se!

då kan jag krypa ur mitt skal

och taga på mig jätteskepnan,

och bruka denna fällda stam

till en ofantlig kungastoh

och mina långa armar hvila

uppå dess karm. — Men dessförinnan

behöfver jag ett säkert fotspjern,

när jag med dessa långa armar

vill spränga in den gamla porten

på Ynglingarnes kungasal;

och detta fotspjern är just Seland.

Hur skulle jag väl sitta trygg

på Yngves högsäte, omgifven

utaf ett odalmannafolk.

som lagar ger åt Öfverkungen?

Hur, om ej Danmarks rike vore

min fotapall, och lydde först?

Det kostar blott två unga Drottar;

dem har jag redan i mitt nät.

At Skånes kust jag seglar blott,

tills Helge anländt. — Han är väntad,

så sade Rörik nyss. — Välan!

hvar blick är fäst på Illråda;

och få sitt öga rigta nu

på Seland och dess unga Drottar. —
Jag tvang min dotter till att ägta

Kung Rörik, fast hon älskade

hans tappre bror; men jag bedrog mig:

hon trogen blef emot sin make.

Ej mera vill jag sätta ut

mitt nät i en förtrollad vik,

der ingen fångst jag hoppas kan.

Nu jag omsider lagt det så,

att rofvet ej skall undanslippa;

Ling, 111. 4



ty split jag väckt i kungaborgen,

snart sköljes den af blod, och då

jag fram som hämnare skall gå.

(går. Skådeplatsen förändras).

7.

En sal i Röriks borg,

AUDA. HORDER.

Auda.

Ännu ej Rörik återkommit:

han dröjer på min faders härskepp!

Och Ivar är då lika hård

som fordom, mot sin enda dotter!

Han vill ej komma hit till Ledre?

Horder.

Nej!

Auda.

Och han är likväl ej sjuk? —
(kort tystnad).

Du, i min barndom, vittne var

till mina tårar. — Sjelf du såg,

hur, när min far kom hem från härnad,

jag barnsligt smög mig till hans knän,

men tordes icke smeka honom;

ty han var kall som fjällens drifva.

Ack 1 i de långa vinternätter

jag ofta vakade och bad

till Gudarne att mig förunna

en enda vänlig fadersblick! —
O! Huru många unga tärnor

beundrade ej Audas lycka?

Man kallade mig skön och rik,

man kallade mig god och vis.

Ack! verldens dyrkan kunde icke

ge något lugn åt detta bröst;
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det trängtade alt blifva värmdt

ulaf ett annat vänligt hjerta!

Det trängtade; men fann ej något...

Horder (fattar medlidsamt hennes hand).

Det arma hjertat blef dock värmdt

utaf den tappre Helges blick

för att ånyo dubbelt lida.

Auda.

Ja, gamle! allt jag dig förtrodde:

Kung Helge kom! — En stund jag tyckte

att glädje fanns på denna jorden;

men snart min far förqväfde den.

Han hemligen till Helge sade

alt jag ej älskade den tappre.

J Gudar! Er jag så ej älskat.

Förlåten det! — Och sen kom Helge

begärande min hand för Rörik.

Min fader aftvang mig ett bifall,

men låtsade förundrad bli

att Auda föredrog Kung Rörik

för Helge. Lotten var dock afgjord,

och Helge förde mig till Seland,

som Röriks brud, —
Horder.

Men dolde du

din faders svek för Konung Helge?

Auda.

Nej! Mina tårar yppade

det allraförst, och sen min klagan.

Med smärta hörde Helge mig:

men han var trofast såsom bror

och förde mig i Röriks armar.

Sjelf gick han att i härnad döfva

sitt qval, och jag den trösten njöt

att Helge älskat mig — äo mer,



att Helge vördat Audas svaghet!

Tyst! någon kommer. — Gå nu, gamle!

Du vet att Rörik missnöjd ser

enhvar, som nalkas mig. —
Horder.

Jag vet det.

och går, blott för alt skona dig.

(går, — kort tystnad).

8.

AUDA. RÖRIK.

AUDA (mötande).

Min Rörik! jag har väntat dig

så länge —
Rörik.

Kanske tyckte du,

att jag för länge gladde mig

af Ivars samtal?

AuDA (fattar hans hand),

Rörik, Rörik!

Mig tycktes att ditt lif det gällde —
Rörik (med hån).

Du misstror så din egen far?

Det är en ädel dotters kärlek!

Auda.

Du är så grufligt dyster, Rörik,

i blicken!., hånfullt är ditt tal!

Du stöter ju din Auda från dig?

Rörik (afsides).

Mm Auda? Min! — Ha! Hvilket stygn

af Hvergelrns ormar!

Auda.

Hem du kommer



så blek och skälfvande! — Ej olik

en hamn, som möts af morgonstrimman

och åter jagas i sin grafhög.

Hvad har Kung Ivar haft att säga,

som kunde så ditt inre skaka?

Och hvad har Auda gjort, att hon

ej dela får sin makes oro?

Rörik.

Kan Auda frukta för mitt samlal

med hennes far, min närmsta frände?

Kan Auda fråga mig så träget

hvad hon har brutit? Är hon icke

fullkomligt brottfri, heligt trogen?

Hvad har hon då emot mig brutit?

Auda.

Du är så gåtfull, gode Rörik!

Rörik.

Men sjelf du var ju rädd och dyster,

när jag till Ivar gick. Så vet:

nu kan du åter vara glad;

ty Konung Ivar seglat redan.

Auda.

Han redan borta? — Store Gudar!

Min far, min make — båda kalla!

O Rörik! Du förstår mig icke.

Ack! Om ditt öga kunde se

in i min själ —
Rörik.

Ja, du har rätt,

jag ej förstår dig, och mitt öga

är mer än kortsynt. — Ha! Jag vet det.

(afsides).

Men håll! Jag röjer mig, jag måste
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mitt sinne kufva, annars kan

min hämd förfelas, sade Ivar

9.

De förre. BRUNO.

Bruno.

Man sett från borgens torn en flotta:

det är Kung Helges; den är kännbar

på sina segel. —
RÖRIK (med en skarp blick på Auda).

Hör du, Auda?

Min bror, Kung Helge, kommit hem.

Auda.

Jag ej begriper dig, min Rörik!

Men i ditt öga läser jag

en ryslig runa af vår framtid.

Rörik (afsides).

I blod den står, af Nornan ristad,

och ingen hand den plånar ut,

förrän dess teckenskrift är sannad.

(Auda går; han ser efter henne).

Ja, möt du Helge! Snart också

han skall af mig ett möte få.

10.

RÖRIK. BRUNO.

Rörik.

Hör, Bruno! Helges återkomst

jag fira vill med kämpaspel.

Overksamheten gör mig gammal,

jag måste öfva mig; ty lätt

en fiende oss öfverrumplar,

då Helge borta är . . .



Bruno.

Kung Rörik!

Det talet gläder dina hofmän,

och redo skall enhvar sig hålla

till kämpaleken, som till striden, (går).

11 .

Rörik (allena).

Ja, redo är jag sjelf. — O, blodtörst!

Du är förfärlig, när du bränner

ett hjerta. — Dagen är så lång!

Hur skall jag dölja mig? — Kung Ivar!

Du gaf mig synen åter. — Ha!

Jag såg hur Auda rodnade,

när Helges ankomst nämdes. Ja,

hon fruktat Ivars skarpsynthet,

men ej de fege, som mig omge:

dem vet hon köpa eller blända

med hopp om lycka. — Allt förstår jag

Nu, Konung Helge! rusa fritt

fram till ditt gamla, lömska mål;

men vet, att Rörik, förrn du tänker,

sig vänder om och hämdens stål

i brodersvikarns hjerta sänker.

(Buller och glädjerop utom skådeplatsen).

Hör, hur hans ankomst firas redan:

och jag går obemärkt och ensam!

Måhända hvarje kämpe hviskar,

hur lycklig Auda nu skall bli.

Måhända hvarje tärna suckar,

att Auda henne har beröfvat

den sköne Helge, och hvart barn

åt unga Harald pekar fingret

och kallar honom frilleson.

O! Rasar ej min blodtörst?... Tyst!

Kung Helge kommer — stolt som Vidar.
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Hur skall mitt öga honom se?

Hur skall min tunga honom helsa?

Hur skall min hand hans hand beröra ?

O, Vidfadme! din varning var

en hväsning utaf Nidhöggs tunga,

hvars giftudd sökte tränga sig

in i mitt bröst; — ja, han det nådde!

Dock tyst, du svaga kungahjerta,

förqväf din vrede och din smärta!

(MaiJ ser Helge, åtföljd af eu mängd kämpar, inkomma,
set faller).

Täckel-
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TREDJE HANDLINGEN.

Odens heliga lund» I bakgrunden synes Upsala tempel. Off-

ringen är slut, och en mängd folk och offerprester tåga in i templet.

1 .

o

INGJALD (bleky och med förhunden arm). ASA.

Åsa.

Min far! betänk dig. Detta ställe

får ej vanhelgas. Minns, vi gå

i Odens helga lund, och minns,

att Upsala berömda tempel

står här med alla sina Gudar . .

.

InGJALD (afbrytaude).

Tror du jag fruktar dessa Gudar?

Det är just dem jag vill bespotta,

i samma stund, som jag får tömma
min oväns blod på detta rum.

Åsa.

Ällhärjartinget börjadt är;

Beväpnadt, tallöst, odalfolket

från alla håll sig samlat hit;

du är för svag att trotsa dem.

Ingjald.

För svag? Ha! Hvilken hexas hand

skref detta ord uppå din tunga?

För svag är Ingjald? — Dotter! Dotter!

Har jag ännu ej utstått nog?

Hvar blick af mina fiender

vid offringen, hvarenda hviskning



uti mitt öra ropade:

»Se der är Ingjald, öfverdrotten,

»som samlade sin hela styrka

»emot två ringa Fylkeskungar;

»men öfvervanns och måste fly

»med sår och blygd.» — Ha! Hvilken tanke!

Nej! Jag vill bränna Disarsalen,

förstöra hvarje gudabild,

och då jag ej kan menskor kufva,

så skola Gudar för mig digna.

Åsa.

Det var ju ej dilt fel, att G ra n nia

r

fick denna seger? Hvarje höfding,

hvars Konungs fylke du har tagit,

dig svek, och dina sår bevittna

att modet ej dig flytt — blott lyckan.

Din fosterfar utmed dig föll

och två hans söner; dina kämpar

ju dignade? För öfvermagten

du måste fly, för att ej göra

din ovöns seger dubbelt större

Ingjald.

Ja! Jag har mist de trognaste,

som delat mina barndomslekar;

en enda blott mig återstår!

Nu är jag ensam; — hela verlden

beler mitt fall. (kort tystnad).

Fort, Åsa, gå!

Jag ser att Viger Spa oss nalkas;

din vekhet kunde oss förråda. fÅsa går).

2.

INGJALD. VIGER SPA.

Viger.

Kung Ingjald! Gudarne dig straffat,

och mina strafford bör jag spara.



I folkets namn och fridens värf

jag kommer. — Tvedrägt rasar nu

inom de Sviars landamären,

för fngjalds skull, och kriget skrämt

mång idog åbo från sin boning.

Nu ropa alla uppå fred;

hör deras önskan! — Granmar sjelf,

som dig besegrat, till försoning

är redebogen. Utaf folket

han hemligen fått mänga fredsbud,

och skyddad utaf det, han kommit

till offret; — ty din lejd han misstror

(lugjald i full strid med sig sjelf. Viger fortfar.-)

O, Anunds son! Din faders minne

är dödt för dig, men ej för andra:

det är den sköld, som nu dig värnar

mot hämd och hån; — ty alla minnas,

hur stor han var i kämpastriden,

hur fast han var i fridens värf.

Han stred mot grannar, ej mot landsmän;

han gjorde ödemarken fruktbar

och tömde kärr och myror ut.

I vildan hålskog har han banat

beqväma vägar för vår handel,

och lugn och välmåga i landet

som tvenne Alfer honom följde.

Han tänkte amma upp en Konung

i dig och ville ej förveka

sin son och arfvinge; men Gudar!

hur Ingjald skymfar Anunds namn!

Ingjald.

Nej, Viger! Jag vill icke skymfa

min fader; men jag kan ej qväfva

den kraft, som lefver inom mig.

Den kan ej böjas som en båge;

ty Ingjalds sinne måste vara
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just armen, ~ hör du? — sjelfva armen,

som spänner bågen och den rigtar.

Hvad gör jag värre än min fader?

Han röjde bort de murkna träd,

som sögo jordens friska must

och hindrade håd’ sol och regn

att tränga till det låga gräset,

af hvilket odlarns hjordar näras. —
Hvad gör jag värre än rnin fader?

Han tömde ut de gamla kärron,

som endast spridde köld och dimma,

och ville att en härlig skörd

uppå dem skulle växa opp.

Så gör ock jag bland Fylkes-ätten :

jag rödjer uti denna vildmark

Frid unnar jag enhvar, som lyder;

men fiende är den, som trotsar.

Säg! I de underlagde fylken

har någon ännu sig beklagat?

Viger.

Hos menigheten märkes oro,

den misstror re’n och snart den hatar.

Man fordrar frid. —
INGJALD (häftigt).

Hvar finnes frid,

om ej der frihet hor bland folket?

Ty träldom är oändlig fejd,

som våldet för mot den förtryckte.

Hvar finnes frid, då denna kamp
än fortfar, under det att magten,

liksom en gästsven, rådvill vankar

från lydkungar till Öfverkonung?

Viger.

Vet, Gardarikes hela magt

ånyo öfver våra hjessor



sm klubba upplyft, att dem krossa,

och hotar att förhärja allt.

InGJALD (med stigande ifver).

Ha! denna magt är liksom Skrymner,

om hvilken fädrens sagor nämna,

att han försökte skrämma Thor

med synvilla och trolldomsfunder.

Men jag skall söka Utgardsjätten

först häi% uti hans legosvenner,

i dessa lömska Fylkeskungar;

ty, för att trotsa Öfverdrotten,

de sälja bort hans rätt åt grannar,

och skrämma folket med sitt stridsrop,

att på dess skuldror sliga opp

i jemnhöjd med sin Öfverkonung;

och sedan trampa de så tungt

den lydige, som upp dem lyfte. —
(lugnare).

Men folket önskar dä en frid.

som föder träldomen? — Välan!

det må så vara! Men när jag

en frid med Fylkeskungar gör,

är det blott folkets röst jag hör.

3.

De förre. FOLKVID.

FOLKVID.

Kung! Folket samlas mer och mer;

man ropar högt på frid. De föra

Kung Granmar jemte Hjorvard Ylfing

i segertåg till helga lunden,

och fordra din bekräftelse

på stiileståndet, som vid gränsen

å ömse sidor blifvit slutet,

emellan folk och höfdingar.



Liksom en stormvind ifrån fjällen,

med sorl och hotelser de nalkas,

på odalmannavis. — Förgäfves

du väntar skydd af dina kämpar.

(Ingjald, med hotande åtbörder, vill tala).

Viger (afbrytande).

Ej våld, ej oklokt råd. Kung Ingjald!

Jag går att stilla dem: de skola

ej lägga hand på Yngves ättling.

O, Valhalls Gudar! J, som hägnat

vår Nord, och låtit stora män

med kraft och visdom amma upp

den kungastam, som buril namn

af Yngve, gjuten visdom nu

uti hans ättlings själ, och låten

er endrägt lifva undersåten, (går).

4.

INGJALD. FOLKVID.

Ingjald.

Jag vördar dig, du gråhårsman!

Du älskar mig och fosterlandet;

men le jag måste åt din bön

till desse Gudar, hvilkas tolk

man sagt att jag på jorden blifvit.

Hal Aro de så mägtige,

hvem törs då rörå deras ättling?

(till Polkvid).

Din far och dina begge bröder

ha fallit; — nu är du den ende

af mina gamla vänner; — säg

om äfven du för freden röstar?

Folkvid.

Ja! Dina grannar rusta sig,

till strids, — ditt eget folk dig trotsar.
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Nu röstar jag för frid med Granmar;

ty intet annat råd här finns.

Ingjald.

Vill du att jag dill råd skall följa?

Om jag det gör, då lyder jag

min fosterbroder — Folkvid! Hör du?

Upsala Konung lyder dig.

Förstår du väl hvad det betyder,

och vet du väl hur det bör gäldas?

Säg, Folkvid! (betyduingsfullt). Dyrt, rätt dyrt det blir.

I alll hvad jag af dig begär,

du måste visa samma lydnad.

Folkvid.

Är Ingjald ej min fosterbror,

min Öfverkung?

Ingjald.

Nog, Folkvid. nog!

Din fallne broders rum du tage

i Kungens hof och Kungens hjerta.

(med nedstämd röst).

Af ryktets mun du hört må hända

hvad blott din bror af Ingjald sporde.

Du hört att Hildigund jag älskar,

att hon förskjutit Öfverkungen

för Vikingen; att Granmar skrytsamt

berättade inför sin krigshär

det afslag Öfverkungen fick.

O Folkvid! Denna skymf är stor.

Föraktet öker mannens låga,

men väcker hat i qvinnohjertat.

O! Jag är man också i detta,

jag känner det, och Hildigund

jag måste slita från sin Hjorvard.

Ej kärlek blott, men ärelystnad,
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det krafver. — Hör! Till offringen

hon kommer -- Lätt hon kunde röfvas,

om du blott . . .

Folkvid.

Kung! Vid offringen

kan det ej ske, — du måste vänta;

min hjelp . . . Men se! de komma redan,

(sakta till lugjald).

Nu är det tid att hejda sig;

din seger blott beror af dig.

5.

De förre. GRANMAR. HJORVARD. VIGER SPA.
Höfdingar. Allmoge inkommer vvied buller. Alla äro be-

väpnade.

GrANMAR (till folket).

Med tystnad och med vördnad, vänner!

J hören nalkas gudalunden,

och fredsamt helsa Öfverkungen,

som ättling är af våra Gudar.

(allmän tystnad. — Till Ingjald).

Frid, Anunds son! Frid, Öfverkonung,

jag bjuder dig, med detta handslag,

i Gudars namn, i Gudars åsyn!

Bifaller du dertill och aktar

på menighetens rätt och kraf,

så lägg din hand, i allas åsyn,

uti min hand. — Min måg, Kung Hjorvard,

har samma värf och frid han bjuder

Hjorvard.

I Gudars namn, frid med Kung Ingjald!

ALLA (ropa).

Frid, frid! Vid Valhalls höge Gudar!
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INGJALD (med handslag).

Frid med Kung Granmar och hans mag,

på folkets ord, till folkets väl!

Granmar.
Ja i — straffe Gudarna vår mened!

INGJALD (afsides).

En mened i vårt hjerta — Fla!

den ana icke Gudarna

Viger.

Må de beskydda Yngves rike!

(Folket upprepar detta änder vapenbrak. — Viger fortfar till Ingjald).

Till fridens Gud, den store Frej,

du bör ett skyldigt offer gifva.

Ingjald.

Jag vill åt friden offer gifva,

(afsides)

och stort och dyrt skall offret blifva.

(går med Folkvid och Allmogen).

6.

GRANMAR. HJORVARD. VIGER SPA.

Hjorvard.

Hans röst var lik en hämmad stormvind!

Granmar.
Hans uppsyn dyster som ett åskmoln!

Vill han oss svika?... Svara, Viger!

Din vishet vördas öfverallt;

säg, hvarför gick då Öfverkungen

så hastigt? — Kom jag ej helt vänligt,

som du mig böd? — Säg, störde jag

med ord och blick vårt fridsförbund?

Viger.

Nej, nej. Kung Granmar! — Räkna icke

för noga med din fordna ovän.

Ung. 111. 5



Den vilda kraften i hans inre

är lik en otamd björn, när han

har vaknat upp ur vintersömnen:

han är så hungrig; men hans styrka

är halfförtärd inunder drifvan;

han ryter blott och blickar vred,

men lätt han blifver öfvervunnen,

när herden modigt honom möter.

De sår Kung Ingjald bär från striden,

dem fick han ju af dig, Kung Hjorvard!

Den säkerhet och rätt, J njuten

att träda här i gudaborgen.

har segren gifvit dig, Kung Granmar!

Du ej behöfde Ingjalds skydd:

det grämer dennes stolta sinne;

ty skarpare än segrarns svärd

är segrarns vänneblick att motse.

Hjorvard.

_Ej vill jag skymfa Konung Ingjald;

han som en jätte stred. Hans här

var skulden till hans undergång;

den svek ju honom förrän segren?

Granmar.

Jag heligt hålla skall den frid

vi svurit honom. —
Viger (med ett handslag).

Tack, Kung Granmar!

Tack för ditt ord! Ännu jag röner

att friden bor hos kraftens söner. (går).

7 .

GRANMAR. HJORVARD. Höfdingar.

HILDIGUND. Tärnor.



Hildigund.

Min far! man sagt, att du med Ingjald

har slutit fred —
Granmar.

Ja, dotter, ja!

I Gudars helga lund den slöts,

och våra löftesmän de äro.

Nu kunna vi så trygge fara

till våra gårdar. Sela-ö,

som du så barnsligt älskat har,

skall bli den första vi besöka.

Men nu jag vill vid offret prisa

den milde Frej, som frid oss skänkt.

(går med Höfdingarne).

8.

HJORVARD. HILDIGUND. Tårnor.

Hildigund.

Min Hjorvard! Friden är så säll;

men tror du henne? Svara, Hjorvard!

Hjorvard.

Den starke kan ej misstro.

Hildigund.

Ja,

hos dig jag intet har att frukta;

ty du är tapper, som en Tyr.

Till Sela-ö jag får då fara,

och se den kära borgen åter,

der mina barndomsår förflutit.

Hvar blomma der jag helsa vill,

och höra hur hvarenda fågel

berättar för de små i trädet,

alt Hildigund är återkommen.

Men hur jag svärmar! Ingjald lefver.



han lefver än! All glädje dör

hvar gång jag tänker uppå honom.

Hjorvard.

Min Hildigund! Förqväf ditt hat;

Kung Ingjald är med oss försonad.

Du minns jag svor, att för min hand

hans blod snart skulle rinna. — Våldsamt

jag rusade i hvimlet fram,

och sökte Öfverkonungen.

Vi möttes: — striden blef förfärlig,

hans sköld bestänktes af hans blod.

Hildigund (på knä för honom).

En härlig synl Kung Ingjalds blod!

Hjorvard (upplyfter henne).

Han samlade sin kämpakraft

och såg på mig: hans blick var Thors,

när han ur molnen ser mot trollen.

Han röt mot mig: hans röst var Thors,

när han ur molnen helsar Gydjan.

Och då såg jag, att Ingjald var

den störste kämpe, jag besegrat,

och ättling utaf Asagudar.

Med dödens färg uppå sin kind

och lifvets eld i sina blickar,

han slog sig genom hela skaror

af kämpar, som tänkt fånga honom.

Hans mod jag sett mot fiender,

och jag vill tro, att han mot vänner

bär samma storhet. —
Hildigund.

Gran mar! Hjorvard!

Han kunde så förblinda er?

J liten på det tämda odjur!...

Hjorvard.
Han måste vara fredlig. — Tvingas



ej vilda ulfven i sin kula,

ehuru roflystcn han är?

Vet, Gardarike hotar Ingjald

med all sin magt; — den gamle Högne

har åter väckt dess herrskningslystnad,

det gerna rofvet gripa plär,

ehvar det bjuds, ehur det bjuds;

och Ivar Vidfadme har sändt

ett hemligt budskap hit från Skåne;

han söker köpa bundsförvandter

med hala löften öfverallt.

Nu Ynglingarnes kungastol

begynner darra. — Men var viss,

din far och jag ej svika Ingjald.

Hildigund.

Tyst! Der min morfar kommer, Hjorvard!

Var eftergifven mot den gamle;

ty han är hårdsinnt. —
Hjorvard.

Hildigund!

Jag är ju sjöman, kämpande

på hafvet med dess storm och vågor;

men får likväl ej eftergifva

för dessa Ägirs starka döttrar.

Hur skulle jag då göra det

för herrskningslystna menskobarn? —
Hildigund.

Ja, vågen andas evig oro;

men Frej, den milde, bor på landet.

9.

De förre, högne. HILDER. Höfdingar.

Högne.

Ar friden afgjord, som man säger?
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Hjorvard.

Ja, Konung Högne!

Högne.

Svage trälar!

J görcn frid med Öfvcrkungen?

Frid med ett redan maltadt rofdjur,

som J förmådden dräpa? — Ha!

Hvad är väl Ingjalds magt? — Se här

går jag, hans hjertefiende. —
Förmår han väl alt skada Högne?

Men tron J honom, då, just då

är han er redan öfvermägtig.

Hjorvard.

Om han är öfvervunnen, bör han

väl njuta frid? Och om i Iriden

vi obetänksamt glömma faran,

då äro vi ej värda friden.

Hilder.

För denna hand han redan fallit,

om hela Ynglingarnes ätt

med honom kunnat rotas ut.

Men, genom Ingjalds son den lefver,

och, liksom rotskott från en ek,

sig håller qvar i moderjorden.

Se, okänd går jag ännu här

och lossar på den sista roten

af fyrahundraåra trädet;

ty ren det murknat uti kärnan,

och falla skall det, jag det svär,

vid första storm, som Ivar väcker.

Det är mitt löfte, jag det håller.

Hjorvard.

Och jag vill hålla mitt; — jag bör det,

så väl som du.



HÖGNE (till Hildigund).

Har du ej hört

den spådom, som din fader fick

vid offringen i går?

Hildigund.

Nej.

Högne.

Hör:

»Kung Granmar» — så var spådomsordet.

»skall dö i år en våldsam död.»

Hildigund.

O Hjorvard! Hör du ej de orden?

Se der min frugtan halft besannad.

Hjorvard.

Jag tror på Gudar, ej på Diar.

Hilder.

Men Gudars verktyg är Kung Ivar;

han är vår bundsförvandt, —
Hjorvard.

Er Ivar

är farligare än vår Ingjald.

Jag lärt att känna Vidfadme,

och afskyr honom mer än Fenrer.

En Ofverkonung måste finnas;

skall då . . .

Högne (afbrytande).

Nej, inga Öfverherrar.

Jag tål ej dessa ledingsbud

och gästningar och räfste(ing.

Nej, inga Öfverherrar mer;

vi styra nog förutan dem
vårt rike. — Se, Kung Ivar skall

blott hjelpa oss att drifva Ingjald

från kungastolen.



Hjorvard.

Vidfadme

vill nog ha lön för denna möda.

Hilder.

Han blir den värd, om han får segren.

Högne.

Ja, skulle Öfverkonung finnas,

dä blefve Ivars rätt ej tvislig.

Hjorvard.

Du gör då landet till din myndling?

Och, som en ungmö giftes bort,

ej efter sitt, men andras tycke,

så ger du Öfverk ungens spira

åt den, som smilar mildast. —
Hilder.

Hjorvard

Begynn ej striden med min fader;

hans ålder gifver honom rätt,

att stifta mening för de yngre.

Hjorvard.

Det kallar jag att vilja vara

en Öfverkonung bland de andra.

Kung Högne hatar ju det namnet?

Högne (till Hilder).

Son! Spill ej tiden bort med ordglam.

Låt dessa veke ödmjukt kyssa

den nidings fot, som dem förtrampar.

Kom! Jag till Ivar hasta vill,

att sjelf hans vännebud besvara.

Till Gudars offring jag ej går,

förrän jag sjelf mitt o/Ter når.

(går med Hilder).
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10.

HJORVARD. HILDIGUND. Tårnor.

Hjorvard.

Så! redan börjas då min ingång

1 dessa stoltas ätt, med tvist!

Du sado striden bodde blott

på hafvet. — Nej, pä landet äfven;

der hvimla glupska vikingar

på alla håll, och söka röfva,

om icke guld, — dock frid och frihet

Ja alla, alla hemligt dyrka

den kalla, herrskningslystna Hertha,

som far vid midnattsmånens sken,

med tunga spännet genom lunden;

de kasta sig för hennes vagn,

och låta hjulen krossa hjertat.

Hildigund.

Ja, du har rätt, min älskade!

När få vi resa? — 0! jag bäfvar

hvar stund vi dröja här. — Mig tyckes

att samma luft. som Ingjald andas,

är gift och död.

Hjorvard.

Förqväf din fruktan.

En stund du måste dröja än.

Jag vill vid offringen förnya

den frids-ed, som jag Ingjald gifvit. (gär).

11 ,

HILDIGUND. Tärnob.

Hildigund (ser efter Hjorvard).

Du kan ej skakas. För din själ

är misstron främmande, som fruktan.



Du är en ek på Nordanfjäll,

som endast susar uti stormen,

men aldrig böjes. — Glöm dock ej

att jag är blott en lättrörd asp,

hvars blad i sjelfva lugnet bäfva.

Ja, denna dödsört, som jag burit,

sen Ingjald här sin mordfest höll,

den skall jag icke från mig lägga,

förrn Ingjald sjelf är lagd i högen

Och skulle Hjorvard bli ett offer

för nidingen: då, Hildigund!

då är ditt löfte lätt att hålla. —
Men hvad? Der är ju Öfverkungen?

Törs brottet nalkas gudalunden;

hvar skall då qvinnan finna värn?

Jag kan ej undfly! Store Gudar! —

12 .

De förre, ingjald. FOLKVID.

Folkvid

Du får ej stanna qvar. Kung Ingjald!

Din svaghet röjs . .

Ingjald.

Nej! Jag är stark

som elgen, när han såret känner

och går mot den, som pilen sände.

Folkvid.

Vid offret måste Öfverdrotten

ju vara? Trefallt tyngre faller

den blinda hopens hat på dig,

om offertjensten du försummar.

Ingjald.

Jag trotsar folk och Gudar, — allt,

när Hildigund jag ser. Gå, Folkvid!
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Bed Granmar nu vid offret taga

den öfverpresterliga skruden.

Han smickrad är af hopens bifall,

och slumrar sött på Ingjalds fridsord.

Låt barnet leka öfverkonung,

jag är det, och det rönas skall.

(Folkvid går med Höfdingarne).

13 .

INGJALD. HILDIGUND. Tårnor.

iNGJALD (till Hildigund, som skyggar

undan).

Flyr Hildigund för Anunds son?

Hildigund.

Jag flyr för Inyjald. —
InGJALD (hjertligt).

Har du glömt,

hur du var älskad utaf alla

i Anunds borg? —
Hildigund.

Din store far

mig hyllade, och många tårar

är Hildigund hans minne skyldig.

INGJALD.

Och ofta, sen min maka dog,

jag satte dig uppå mitt knä,

jag kysste dig . .

.

Hildigund (häftigt).

Ha! Nidhöggs gift

i hvarje kyss' —
INGJALD.

Hvad säger du?

Hildigund.

Jag talar verldens språk med Ingjald.



Ingjald.

Låt verlden mullra! Ingen ser

mitt höga syfte. — Säg mig, når

din blick på andra sidan berget?

Likväl har ock den sidan blommor;

fast bergets egen jättekropp

dem skymmer bort för dina ögon.

Se! Sådan är ock Ingjalds tanke:

oöfverskådlig för en långsynt,

ogenomtränglig för en skarpsynt.

Men alla dömma öfver allt;

låt alla då fördöma mig!

Jag trotsar detta blinda slägte.

Hildigund.

Och äfven Gudarne?

Ingjald.

Rätt många

af våra stolta fäder trodde

blott på sin egen kraft. — De bilder,

som jag förmår att kasta kull . . .

Hildigund.

Håll! Du på detta helga rum

förhånar Gudarne? Din ed

var svek. Din anddrägt är en mord vind;

jag afskyr dig som Midgardsormen!

(vill gå).

Ingjald (qvarhåller henne).

O! Säg dock att du tror min kärlek,

om du betviflar Ingjalds trohet. —
Hildigund.

Din kärlek är ett rofdjurs lystnad,

din trohet ulfvars frid med fåren.

Sä tänker verlden om Kung Ingjald,

så tänker Hildigund till döden.

(går med tärnorna).
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14 .

INGJALD (allena).

Så tänker verlden! — Låt den tänka

ehvad den vill om Konung Ingjald,

blott hon sig böjer för hans vilja.

Ja! Verlden måste hata Ingjald;

ty han dess litenhet föraktar.

Men hvad? Så tänker Hildigund?

O, henne ville jag så gerna

tro rättvis; — men jag fåfängt söker

att tina upp det frusna hjertatl

Ha, Ingjald! Känn hur svag du är!

Du åldras ju? — Dig qvinnan sänker

ned under ynglingen! — O, fasa!

Skall tiden herrska öfver mig? _
En magt då finns, — månn af de magter,

som våra prester gudar kalla? —
En magt då finns, jag känner det,

som bjuder stoftets söner falla . .

.

Dock mod, förvekligade Ingjald!

Din vilja skall dig öfverlefva;

ej grubbla öfver svagheten.

Var stark i allt; men svärma, svärma

i kärleken med ynglingsvärma! —
Hvad säger jag? O Hildigund!

Du, äfven du, bär hal till Ingjald

och hånar den besegrade?

Du kunde göra Ingjald lycklig,

du kunde göra Ingjald mild.

Du vägrar det, och nu han skall

förakta allt, — ja äfven dig,

om det är möjligt, sköna mö!

Hur vildt mitt hjerta redan klappar

!

Ha, Granmar! Hjorvard! offren J

åt edra Gudar. — Kärlekselden,



hvaraf jag tärs, skall bli en låga,

som tänder än en kungaborg.

Ja, hören, hören, Valhalls Gudar,

som lofvat verlden ert beskydd!

jag vill förfölja henne: trotsa

hvar hotelse ifrån er himmel;

och jorden jag från er vill rycka,

förkrossande hvar gudastod,

och jemt med Fylkeskungars blod

min gyllne krona skall jag smycka.

Må sagan, om hon kan, er hämna

och lllråda med bäfvan nämna!

(går. Täckelset faller).
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FJEEDE HANDLINGEN.

En tornerplats. I bakgrunden Röriks borg. Ett starkt buller

höres utom skådeplatsen; omsider ser man några kämpar bära Helges

lik öfver densamma. Bullret fortfavy och Rörik inkommer.

1 .

RORIK (med en blodig lans; halft van*

sinnig).

Nu, Ivar, jag ditt råd fullbordat,

nu ar torneringen ju slut!...

Den raske Helge, —- så han het

bland alla, — tänkte åter visa

sin öfverlägsenhet i kamp,

att sen få tjusa Audas öron

och säga huru säll hon vore

med en så stolt och tapper älskling.

Nu ligger han uti sitt blod. —
Må Auda sjelf det kyssa bort!

Må hennes verop väcka den,

som hennes suckar fordom söfde!

(med hån).

Förr var min broder lyckligast

på jagten, och hans lans var säkrast. —
Nu jag har gjort den bästa jagten;

ej något vanligt villebråd

jag fällt. — Nej, det ett rofdjur var,

som smög sig fram i nattens skygd,

att obemärkt få suga ut

mitt hjerteblod. — Nu är det fäldt.

Se Helges hjerteblod,... så svart! —
O Ivar! Om du såg min seger! —



80

(tystnad. — Modfäldt).

Men hvarför ljusna dessa droppar,

och strålen från dem återbryter

så mildt! — Nu likt ett tårfullt öga

de på mig se och kräfva ånger

och ropa öfver brodermord! —
Hvad har jag brutit?... (kallt) Intet — intet

Blott ägtenskapets skändare

jag straffat har. — Men, höge Gudar!

om Helge skuldfri vore? — Hvad?

Han skuldfri? — Hvilket ångrens ord!.-,

(häftigt).

Nej, han var brottslig, Valhalls magter! —
Om ej så straffen Konung Ivar!

(tystnad).

Min vildhet mättad är: jag vaknar

i jemmer, då jag glädjen sökte.

Hvad? Glädjen i ett brodermord?...

Man sade ju att han var ädel:

hur kunde hän sin bror förråda ?

Han var mig kär, jag kär för honom:

jag sörjde när han for i härnad,

jag gladdes när han återkom.

Nej! Han var icke brottslig. —- Nej!

Men Ivar har ju allt berättat,

och sjelf har jag ju spejat allt?

Jo! Han var brottslig, och hans död

är rättvis; hämdens Gud den böd

2 .

RÖRIK. HORDER.

Horder.

I borgen höras knot och suckar.

Af Helges kämpahär du hotas,

och dina egna män dig sky.

Hvi lyfte du din lans mot Helge?
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Rörik.

Minns du den gamla Valas sång

om Nastrands borg, hvars väggar flätas

af ormars ryggar, hvilkas käftar

sitt etter på dess gäster spruta?

Minns du, att der »i ettret vada

»c/e, som en annans maka locka —
»förstår du ännu, eller hvad?» —
Ej här på jorden bör den gå,

som sådant gjort: — till Nastrands boning

han visas bör.

Horder.

O! Jag förstår dig.

Men minns, att mördarne också

i samma giftström skola vada.

Hur blef ditt sinne så förgrymmadt

mot Helge? —
Rörik.

Du är Audas gunstling;

du var väl ock i tyst förstånd

,med dem?

Horder.

Håll, brodermördare I

Och dräp ej niltiårig ära

med tungans gift. Stöt mördarlansen

uti mitt bröst, att ock en droppa

af Helges blod deri må blandas,

och jag i dödens stund bevittna

hans oskuld. •— Tvekar du? . .

.

3.

De förre. AUDA.
Auda.

Kung Helges öde . .

.

Ling. IlL

O Rörik!

6



RÖRIK (kallt).

Ja, det borde

också bli ditt; men gläds att mannen

ej lärt alt väpna sig mot qvinnan.

Auda.

Hvad var hans brott?

RÖRIK (utom sig).

Du frågar det

så kallt? — Hans brott är ett med ditt.

Auda.

O grymme! Nu jag dig förstår.

Rörik.

Men jag har ej förstått dig, falska!

Auda.

Min faders grymhet är fullbordad,

Rörik.

Ja 1 Bindeln tog han från mitt öga,

då mina falska hofmän stundligt

den knöto hårdare igen.

Auda.

O Rörik! Vid vår Haralds oskuld...

Rörik (afbrytande).

Vår Harald? — Hvad, förvägna qvinna!

En pant, som vittnar för ditt brott,

som förebrår din man hans blindhet?,..

Auda.

J Gudar! hvilka fasans ord!

Nu finnes intet band på jorden

att leda den förvillade.

O, sänden från er höga himmel

en blick, att lysa honom! — (med styrka) Rörik

Lägg sjelf din hand uppå ditt hjerta
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och räkning gör med Helges skugga

för dina ord. — Du stal hans lif;

nu vill du ock hans ära mörda.

Du värre är än Loke sjelf:

han kunde endast dräpa Balder,

men vågade ej håna honom.

RÖRIK (lidande).

Tig, eller stöt min egen lans

uti mitt bröst. —
Auda.

O, Rörik, Rörikl

Jag ryser för ditt brott; men ömkar

den villade.

Rörik (efter en kort strid, häftigt).

Du ömkar mig?

Du falska, öfvermodiga!

Du nämnde ju den onde Loke?

Uti ditt bröst han aflat har

sitt fjerde foster, värre än

de tre, som Vala talar om.

Men liksom Gudarne dem skonte,

så skonar jag nu dig. —

4.

De förre. BRUNO.

Bruno (instörtande).

Kung Rörik!

Utur vår sorg oss faran väcker.

Hör! Ivars flotta åter anländt;

hans män kring fältet ila fram.

Din svärfar sjelf, med krigarns våld,

har drifvit dina vårdmän bort

från stranden. — Alla fly förskräckta.
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AUDA (afsides till Horder).

Min far på Selands kust tillbaka? —
O Gudar! Nu vår fruktan sannas.

Horder.

Haf mod, olyckliga! och vänta

med undergifvenhet det slag,

som Nornans grymhet ämnar dig.

Rörik (kallt).

Församla mina kämpar.

Bruno.

Redan

jag sett dem sjelfmanl väpna sig,

strax ulom kungaborgen.

Rörik.

Säg

jag kommer strax, för att med dem
som fridens härold möta Ivar.

(Bruno går).

Auda.

Nej! Rusta dig, tro icke blindt

min faders ord; han sviker dig>

Horder.

Du hört, att Ivar, såsom ovän,

besökt vår strand. Beväpna dig!

Möt våld med våld, att du ej faller

för honom, som en träl för gisseln.

Rörik.

Vill du, alt jag i blindhet skall

med honom bryta? — Nej, förtroligt

jag honom möta vill och säga,

alt jag hans råd har följt. — En vän

vill gerna lydas.
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Horder.

Skända icke

den helga vänskapen med smicker

emot dig sjelf och dina brott.

Bruno (återkommer).

Kung! jag med dina kampar talat:

de uppsagt dig all tro och lydnad,

»sen Helges blod beflackat dig.»

Ren flera tågat till Kung Ivar,

alt taga tjenst uti hans här.

Rörik.

O Helge! Äfven efter döden

är du förfärlig! (fattar sig). Hvad? En dröm

försökte skaka mig! -— Hör, Bruno!

Låt nidingarne gå; jag ämnar

också besöka Konung Ivar,

och deras förespråkare

jag blifva skall hos honom.

Horder.

Nej!

Du får ej möta Konung Ivar,

förrän jag samlat några trogne;

de äro få. Kom, skynda, Bruno!

Auda.

Hvar är min Harald? —
Bruno.

Han skall komma.

(ilar ut med Horder).

5.

RÖRIK. AUDA. Strax derpå HARALD och TÅRNOR.

Auda.

O! ser du ej hur alla svika,

och du till Ivar dig förtror?
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Rörik.

När andra svika, står han fast,

jag tror det och jag honom möter, (vill gl).

Auda.

Jag kan ej hejda dig? — Ditt öde

jag förutser. — O Rörik, Rörik!

Se der vår Harald! (hon leder gossen fram).

Ej för mig

jag ber om en försonlig blick;

jag ber dig blott, förrän du går

från denna lilla, späda ättling,

lägg dock din kungaarm kring honom,

liksom en gren af mogna eken

beskyddar telningen i stormen.

O! ser du ej hans tår? Den ropar

på din bönhörelse. —
Harald (med utsträckta armar).

Min far!

Rörik (studsar tillbaka; omsider sluter han

gossen i sin famn).

Min son, min Harald!

fkysser honom med värma).

Auda.

Tack, min Rörik!

Du gett min Harald sista kyssen.

Nu är jag lätt, nu är jag stark.

Och, om du faller för min far,

skall jag försona edra brott,

uti den dygd jag lär er ättling.

Rörik.

Kom hit! — Jag kan ej mer fördraga

de heta tårar, som mig bränna.

Kom hit! Omfamneu mig, J båda!

(omfamnar dem begge).

Om jag är brottslig, bör jag skynda.
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att straffad bli utaf din far.

Och om J gdcken mig, har jag

fått vara säll en stund likväl.

(sliter sig ifrån dem).

Men hvi fördröjer jag mitt öde?

Ej verkligheten tär vårt hjerta. •

hlott tankens drömverk gör vår smärta.

6 .

AUDA. HARALD.

Auda.

Min far! förlåt din dotters tvifvel.

Hon har ej andra vapen nu,

än misstron och sitt hjertas oskuld.

Ack, Helge! Om din hamn ej ser

försont uppå en brottslig broder,

hvem skyddar honom då; ty han

af Gudarne ej skyddas kan.

(Stridslurar höras).

Hör, stridens horn kring nejden skalla!

Har då min fader börjat fejden?

(Flera tärnor komma inrusande).

Hvart flykten J, försagda tärnor?

Gån in, och tagen mina smycken,

och fören med trälinnorna

all nödig vägkost genast ned

på Konung Helges bästa härskepp.

Fort! Döljen er, att ingen märker

er tillflyktsort. — Jag kommer sedan.

(Tärnorna skynda tillbaka. Ett nytt härskri,

springa öfver skådeplatsen).

Auda (går emot dem).

Stån, kämpar! Eder Drottning talar

i Konungens och landets namn.

Må Röriks brott ej er förleda

att svika Drott och fosterland! —

(ilar ut).

Flera beväpnade
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I detta barnets namn jag bjuder,

som arfsrätt har till Selands rike;

vid Helges minne jag besvär er;

ty heligt blir det för de tappre,

vid alla Gudars hämd jag fordrar;

ty skygd de lofvat den förtryckta,

vid alla dessa helga magtord

jag er befaller att mig foIja,

och skydda Konung Röriks lif

och Selands fria stränder! —
(Vapenbrak).

Landsmän!

Jag hör ert bifall och jag går

med er, att trotsa dödens våda.

Och skulle lyckan oss förråda,

skall likväl äran blifva vår;

ty Valhalls lott den tappre får,

och minnet nya rosor kastar,

uppå hans graf hvarenda vår. —
Ja, tomt mitt öga är på gråt,

och lik Valkyrian jag hastar

fram på min blodbestänkta stråt.

(tar Harald på sin arm).

Här är jnitt stridsbaner: din bild,

du Valhalls väktare, o Balder!

försvara det, fast du är skild

ifrån din faders himlaborg;

fast jord och himmel stå i sorg

utmed ditt bål, låt oskulden

dock här på jorden segra än! —
(De gå. Skådeplatsen förändras).

7.

(Ett fält, omgifvet af höga bokträd; vid sidan ett gammalt doma-
resäte af tolf stenar).

IVAR. Kampar. Allmoge.
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Ivar (stående på den högsta stenen. Han
är i full rustning; håller ett draget

svärd i ena handen, och i den andra

en sköld med många ritningar på).

Jag helsar er, J Danske kämpar!

som lydden ljudet af mitt slridshorn.

Jag helsar eder, Selands öbor!

som fredligt samlats, att mig höra.

Ej kommer jag, som eder ovän,

blott som Kung Helges hämnare,

hvars död jag erfor samma stund

jag tänkte af hans möte fägnas.

Kung Helge var ert enda stöd:

hans ar[n försvarat edra stränder,

då Rörik hemma satt på bänk,

lik gammal uf uti sitt näste,

som ej törs skåda dagens ljus;

Men nu han mördat Konung Helge,

fast ej på kämpavis. —. Er sorg

jag delar, och er hämd jag stöder,

ej agtande det nära blodsband,

som fäster mig vid Helges bror;

ty blodshämd alltid helig var

och drabbar skyld och oskyld lika.

Nu är det mitt beslut att fridsamt,

som morfar och förmyndare

för unga Harald, skydda Seland.

Men om hans mor förvägrar detta,

då hyllar hon sin makes brott

och är ej mer Kung Ivars dotter.

Ty frågar jag, om detta fridsord

J gillen; annars tågen hem

och väpnen er och edra landsmän;

och jag med härsmagt vill försöka,

att kräfva ut min myndlings rätt,

och hämnas Konung Helges död.

Med lansen öfver edra hufvun,
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med handen sträckt mot Gudars himmel

ert bifall visen, — eller gån!

(Alla upplyfta lansar och händer under vapenbrak).

Jag ser ert bifall, och jag svär,

vid Gudarne, att Helges hamn

med hämdens offer blidkas skall.

Nu skynden hem, att er beväpna,

ifall den lömske Röriks vänner

än vågade hans brott försvara.

(Allmogen går nt under hotande stoj. Ivar fortfar »edan till »ina

kämpar
:)

Hvad? Der jag ser ju mördaren

emot mig hasta? Jag ej fläckar

min hand med mördarblod; — han är

min frände. Gån och lären honom

hur brodermördare belönas.

(går med flera kämpar. Kort tystnad).

8.

RÖRIK. Några af IVARS KÄMPAR.

RÖRIK (inrusande).

Hvar är Kung' Ivar? Svaren mig!

Jag såg ju honjom? Han skall lära

att det är Aan, som mördat Helge.

Min lättrohet . . .

(Kämparne rusa på honom. Hau öfvermannas).

O, store Gudar!

Hvad lön bereden J för Ivar,

då mig J straffat så?...

(Han dignar. Kämparne gä bort. Rörik allena, blödande, söker

förgäfves att resa sig upp).

Nu ser jag

din varning sannad, arma Auda! —
O Helge, Helge! Hvad ditt minne

förskräcker nu! — Ja, du var skuldfri,

det hviskar nu min stränga Norna.



91

Jag log ju åt ditt sista afsked,

och kall jag trampade ditt lik!

Betaldt! — betaldt! — Här ligger jag

af alla lemnad . . . O, min Auda!

Du — äfven du mig öfverger!

Ja, jag har mördat dig också!

Din frid, din ära — allt jag offrat!

En vekling var jag, en försagd,

och brodermord min första bragd, (tystnad).

9.

RÖRIK. AUDA med HARALD på armen. Beväpnade,
iom anföras af BRUNO.

Auda.

Min far! Jag söker dig förgäfves. —
(blir varse Rörik)

Hvad? Här jag ser dock dina spår!

Harald.

Min far!

Bruno.

O, Valhalls Gudar!

Auda (försöker uppresa Rörik).

Rörik!

Säg! känner du din Auda?...

Rörik (matt).

Ja!

Jag känner dig — jag känner Ivar.

Förlåter du den straffade?

Auda.

Allt är förlåtet. — Lidandet

är dödliges föreningsband.

Kan du ej räddas?



95

Rörik.

Nej! Mitt lif

är ren förspildt, liksom min ära.

Tack. för alt du mig ville rädda!

O, rädda nu vår son och dig! (dör).

AUDA efter ett djupt lidande, sä^er om-
sider med fasthet).

Så! nu är offret fullbragdt. — Lätt

är nu det sista steget. — Bruno!

Lägg bröderna i samma hög;

må de försonte sofva der

utmed il varandra!

(Bruno ger käraparne ett tecken; dc bära bort liket. Anda fortfar r)

Nu är allt

förloradt. Endast detta barn

mig återstår, — och J förtrogne!

Fort, räddom oss! Kung Helges flotta

vid hamnen ligger segelfärdig.

Hvem af er vill sin Drottning följa

till Gardarike? Af Kung Radbart

vi skola gästfritt emottagas:

jag der skall fostra opp min Harald.

Om några år han er behöfver

att återtaga fadersarfvet,

det rika Seland, som vi lemna.

Bruno.

Vi följa Auda hvart hon går,

och Haralds lycka blifver vår.

(Alla upprepa detta hastigt, med handslag i kors om h varandra).

10 .

De förre, horder.
Horder.

Din far dig sökt i kungaborgen:

han bedt mig trösta dig; ty kriget

förskräcker qvinnan. —



AuDA (fast).

Ivar gäste

i kungaborgen, om han lyster;

men jag ej mer besöker den.

Han der får trcifTa tvenne lik:

Kung Helge och hans fallne broder;

är det ej nog för Ivars seger?

Horder.

Har Rörik fallit? — Auda ! Auda!

Din fader nyss förblindat mig:

han sökte Rörik, sade han.

Vår misstro var då sann . . .

Auda.

Ja, gamle! —
Du vet hvarthän jag ämnar fly;

säg, vill du följa mig?

Horder.

Nej, Drottning!

Min gamla arm kan ej dig gagna.

Fly du till Radbart; jag vill följa

min fosterson, att honom plåga,

tills han sin Auda känna lär. —
Auda.

Det är förgäfves, jag det vet.

Men faran jägtar mig. — Farväl!

Tack för hvar gång du tröstat Auda

!

Så, Harald! kyss din fosterjord

och se mot hafvets andra strand:

dig vänta dessa båda riken;

gör snart dig värdig att dem vinna!

(Harald knäfaller och kysser jorden).

Horder (lyfter honom upp).

Han blir det, Auda! jag det spår,

och Hildetan han heta får,
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och stor bland Konungar han blifver.

Ja, Saga sjelf, om några år,

på Nordens berg hans bragder skrifver.

(Kyaser Harald med värma, lemnar honom sedan till Auda, som
ilar bort med Bruno och de beväpnade).

11 .

HORDER. Strax derpå IVAR och Kampar.

Horder.

De flykta från sitt rika Seland

till vilda grannar! — Ivar! Ivar!

Som Nastrands ormar ettret gjuta

kring brottslingen, så skall min tunga

sin bitterhet emot dig tömma,

och skrämma dig från nya brott. —
Han kommer. Gudar! Stöden mig,

att jag ej dignar i min pligt!

Ivar.

Har du ej funnit Auda ?

Horder (med bortvändt ansigte).

Jo!

Hon helsar dig: i kungaborgen

du gästa kan; der finner du

två lik, med dem du språka må.

(Ivar stum; Horder närmar sig och säger.-)

Kung Ivar! Inför dessa vittnen,

din fosterfar vill med dig orda.

Ivar.

Säg fort! Ty segrarns tid är dyrbar,

och många stunder han ej har

till ordaglam.

Horder.
Ja, ganska kort

mitt tal skall bli. Se på din sköld!

Han som en Svartalf varnar dig:



din halfbror, hvilken sjelf du dräpte,

har burit den. Med egen hand

han derpå tecknat sina öden:

sin egen son han mördat hade;

likså du fälla vill din dotter

i dina nät. — Du tänker gripa

hvar kungaspira, glömmande

att dina armar skola multna,

och släppa allt hvad du har röfvat,

när du i Helas gårdar inträdt

och lemnat dina många riken

till rof åt främlingar. 1 Valhall,

är nu din ädle fader älskad,

som Balder sjelf. Den tappre Helge

som Heimdall äras; sjelfve Rörik,

den veke, är med dem försont;

men du är hatad af dem alla,

och sjelfva Gudarne dig likna

vid Lokes foster, Midgardsormen,

som söker krossa jordens rund.

Ivar (utom sig).

Du kämpa skall med denna orm

på sjelfva hafvets djup, vet det,

du lede jätte! Men nu vill

jag tysta dig, att ej din ande

besmittar mina trogna kämpar.

(till kämparne).

Fort! Leden bort den gamle björnen

ty alltid brummar han så sträft. —
Han ser ej huru vintergatan

re’n står på himlen, hur hon bjuder

till långa sömnen honom gå;

han rusar fram, liksom han skulle

än hafva sommarns kraft och värma

i de förfrusna lederna.

(kämparne bortföra Horder).
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12 .

IVAR. Kämpar. Högne. Hirdmån.

En Kämpe.

Kung Högne ifrån Östergöthland

besöker dig. Han följt din flotta

och ankrade på samma gång

Ivar.

Välkommen, Kung!

Högne.

Frid, Vidfadme!

Frid, Nordens store herrskare!

Ty ensam du bör råda der,

om ÖfverJwnung finnas skall. —
Jag ilat hit att öfverlägga,

hur vi Kung Ingjald störta må
från Ynglingarnes kungasäte.

Ivar (stolt.)

Hur? — Se, min flotta ligger färdig,

och mina tappra kämpar vänta

på striden, liksom unga falkar

man efter jagten trängta ser.

Här lemnar jag min halfva styrka

att värna Seland. Natt och dag

vi andre skola kosan ställa

till Mälarns strand, att Ingjald fälla.

Högne.

Kung! Hastigt bör det ske; ty redan

han vetat locka i sitt nät

min måg, Kung Granmar, och hans svärson,

den tappre Hjorvard. Frid de gjorde

med honom uti Upsala.

Snart skall Kung Ivars hämd förfelas,

snart nya hinder uppstå —
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Ivar (fattar honom förtroligt i handen).

Högne!

Du känner icke Ingjald rätt:

han sväfvar, liksom örnen, upp

uti den vida rymdens vågor,

och spejar sina offer der;

ty ingen vet hur långt han når

med sina blickar. — Men, när örnen

till jorden sänker sig helt fredligt,

då är hans långsynthet för honom

ett hinder: knappt förmår hans blick

att se, hvar jägarskaran tågar

med pilarne på spända bågar.

Högne (afsidea).

Jag kom med det beslut, att icke

för Öfverherren böja mig;

men se, den kraft hans blickar röja,

kan sjelfva Högnes stolthet böja!

13 .

De förre. En Kampe.

Kampen.
Jag låg vid stranden på vår flotta,

och såg din dotter hissa segel.

»Till Gardarike Auda flyr.» —
Så ropte hennes kämpar trotsigt,

förhånande Kung Ivars namn.

Ivar (afsides).

Hon flytt till Konung Radbart! Hal

En orsak att mot honom fejda

jag får. (högt).

Välan! Låt qvinnan fly;

men vi till Yngves stad nu hasta,

att kungastolen nederkasta,

(De gå. Täckelset faller).

Ling. IJl. 7
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FEMTE HANDLINGEN.

Sjöstrand. Längst bort i bakgrunden synes Sela-ö, med dess

afbrända kungaborg. Det är morgon.

1 .

INGJALD.

R*en natten är förliden: dagen

nu dricker bort de sköna flammor

af edert stora kungabål,

du Hjorvard Ylfing och Kung Granmar!

Men ännu ser jag likväl röken,

så svart och mörk, liksom en örn

sig häfva upp mot stjernehvalfvet.

O! Hvad det är en härlig död,

att uti eldens varma famn

få glädtigt andas ut! — Jag sjelf

ej önskar mig en annan bortgång. —
Att störta sig i hafvets vågor,

att kasta sig på spjut och lansar,

det är likväl en neslig död;

ty våg och jern ju äro kalla,

de endast kyla menskohjertat,

och döden nog är kall ändå.

Men se, alt bränna sig till aska

och som en dimma gå från jorden,

och flyga öfver skog och berg:

det är ett kungligt slut på lifvet!

Min far, Braut-Anund, skötte fromt

sin bill och spade: välstånd spred han

kring fält och dalar. — Fosterjorden



tog derför upp sin vän, så tacksamt,

då höjd och berg nedstörtade

kring honom och hans män; och gömde

Kung Anund vid sitt modershjerta.

Får jag då ej min lön? — I flamman

jag sökt att rensa gamla guldet

på Yngves krona, så att icke

af tidens rost det frätas må.

Hvad? Skulle jag då ej få sluta

min bana i det ljusa ämnet,

som sol och stjernor lått till drägt? —
Skall jag, som masken, krypa ner

i svartan jord? Jag sitta der

med nakna knotor, år från år,

och med de murkna käftben gapa

åt den förmätne, som en gång

vill plundra Ingjalds grafhög? — Nej!

du helga eld, på dina vingar

jag mig en gång från jorden svingar!

(kort tystnad).

Kung Granmar! Sjödrott Hjorvard Ylfing!

Jag öfverrumplat eder borg

och gjort den till ett kunga bål;

men var jag nu er mera gramse,

än om jag er, med svärdets ägg,

på öppet slagfält sönderstyckat?

Nu slumrande J somnat in

uti den långa, djupa hvilan.

Och har jag varit grym, så bedjen

till edra Gudar, om J hunnit

ännu till deras himmel opp,

ja, bedjen dem då straffa mig

och låta mig få dö er död!

Dö? Hvad? — Nej! Nu vill Ingjald lefva.

O Hildigund! I dina armar

jag vill förtäras af den flamma,

som glöder inom mig: — mitt bål



100

den blifve! — Min förnjutna ande

sen sväfve bort bland rök och lågor! —
Men, Folk vid! Hvad du dröjer länge!

Har du min Hildigund ej räddat

ur lågorna? — Ditt lif det kostar,

dig Ingjald ju förkunnat det? —
Men se! Der borta kommer någon,

är det en ovän eller flygting?

Välan! Jag honom speja skall,

och låtsa som jag tror hans sagor.

2 .

INGJALD. HILDER, utan rustning.

HILDER (afsides).

Ha! Ingjald sjelf! Jag känner honom,

fast han ej känner Hilder mer.

Väl! Listen skydde mig mot listen!

(gär fram till Ingjald).

Var hjelpsam, gamle! mot en främling.

Jag kommen är från vida vägar

och söker Konung Ingjalds borg

här uppå Fogdön: Ränninge

den kallas, som man sagt mig —
Ingjald.

Främling

Du ej behöfver många steg;

der på det höga bergets spets,

vid Mälarns vestra strand, är borgen. —
Som Midgårdsormen famnar jorden,

så borgens fot af Mälarn sköljes;

och klippan sjelf, som jätten trotsig,

är trefallt kringvärfd af en ringmur,

med stora kullerstenar uppförd.

(med stigande uttryck).

Och starka jättar drogo dem



tillhopa, liksom Asgårds mur

af Resen bygdes. — Du nog hört det? —
Och dvergar, små och listiga,

som sjelfva Ivald, hafva smidt

de stora hakarne, som bära

den ringmurs höga portar. — Sådan

den borgen är. Och Kungens vårdmän

de skåda derifrån så vida.

Enhvar, som dit vill smyga sig,

med lifvet icke undanslipper.

(ser honom skarpt under hatten).

Men hvadan kommer du så der

förutan rustning? — Ha! din blick

tycks vand att se en fiende

inunder hjelmen. —
Hilder.

Ja, en viking

är vand vid nöd liksom vid strid.

Ett skepp jag fick af Saxlands Kung,

för trogen tjensl i många år;

men storm och vågor bröto det.

Nu ligger han i jord och derför

jag söker S viars Ofverkonung;

ty blott hos tappre vill jag tjena.

Ingjald.

Hos Konung Ingjald får du tjenst;

men vet, han pröfvar sina kämpar.

Hilder.

Var viss, att jag skall profvet hålla. (går).

Ingjald (ropande efter honom).

Hör än ett ord: hur kom du hit,

på Fogdön?

Hilder.

Af en fiskare

jag tog en ökstock.



INGJALD.

Och hvar landsteg

du här på ön?

Hilder.

På östra stranden,

och följde kusten.

Ingjald.

Märkte du

ett eldsken uppå himmelen,

just bort åt Selön?

Hilder

Nej!

Ingjald (misstänksamt).

Så? — Icke? —
I hvilka borgar har du gästat,

sen du led skeppsbrott?

Hilder.

Vilda skogen

min boning var, milt tak var grenen

och löf min bädd. — Så har jag vandrat,

och närt mitt lif med vilda örter;

ty mina vapen uppslök vågen,

och intet djur jag kunde fälla.

Omsider hann jag fram till slätten,

der menskor bodde. — Gästfrihet

de öfvado, likt deras fäder.

Få se om Ingjald liknar dem (går).

3.

INGJALD (allena).

Ja! Ingjald gästfri är som de,

och dig med gåtor skall han pröfva. —
Med fädrens glam om Valhalls Gudar

och starka jättar, sluga dvergar



och höga Nornor och Allfader,

med sådant glam jag skall dem locka

att darra inför spejaren.

Ty mången, som ej rads för svörden,

skräms af ett ord från andeverlden.

(tybtnad).

Men dessa anletsdrag jag kände.

Var han ej snarlik Konung Högne?

Och blicken stolt som Hildigunds? —
O Hildigund! I allt jag ser dig:

det är mitt hjertas varma längtan,

som målar dig i allt. — Men, kommer

ej Folk vid der? — Nu, Hildigund!

mitt trånadsfulla öga får

berusa sig utaf din skönhet!

4.

INGJALD. FOLKVID. Kampar.

Folkvid.

Hell! Frid och seger, Öfverkonung!

Ditt värf fullbordadt är.

Ingjald.

Ja, Folkvid!

Jag lågan sett af kungaborgen;

men segren är ett nederlag,

om Hildigund ej blifvit räddad.

Du tiger? —
Folkvid.

Hela kungaborgen

i lågor stod, då Hjorvard Ylfing

en öppning gjorde med sitt svärd

igenom kungasalens vägg;

der gick han ut med Hildigund.

Strax föll en bjelke ned från taket,

och hjessan krossade på Hjorvard.
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INGJALD (häftigt).

Och uppå Hildiguud?

Folkvid.

Nej!

InGJALD (ännu häftigare).

Folkvid!

Jag har förkunnat dig din dödsdom,

förrän du började ditt värf.

Folkvid.

Biand rök och lågor hon försvann.

Kring strand och skog vi letade;

men funno ingen. Återkommen

till den förbrända kungaborgen,

jag såg en qvinna, som i slöjan

tog askan upp, just der som bjelken

på Hjorvard nedföll. Bränder röko

kring hennes fötter, glöden svedde

dess fagra hår och hvita fingrar,

fast hon ej tycktes märka det.

Då sprang jag fram, och se, det var

din sköna Hildigund. —
INGJALD (utom sig).

Ha, Folkvid!

Folkvid.

Som liljan fattas af en stormil,

och föres öfver berg och dal,

så fördes hon ned till vår snäcka.

Vi bundo henne; ty hon ville

sig störta uti Mälarns våg. —
INGJALD.

Hon bunden? Vet, för Hildigund

finns blott en boja: Ingjalds famn.

(till kämparne).

Till kungaborgen bären henne,
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och såsom Öfverkungens brud.

(Käniparne gå).
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5 .

INGJALD. FOLKVID. ÅSA. Tårnor

Åsa.

Min far! En oförvänlad tidning

jag bringar dig —
Ingjald.

Berätta fort!

Åsa.

En af de trogne, som mig föJjde

ifrån min skånska borg, jag skickat

tillbaka; men han återkom,

berättande att Ivars krigshär

igenom skog och mark sig smugit

hit fram, att öfverrumpla dig.

Af dina egna höfdingar

han hyllas. Ivars styrka växer

hvarenda stund, liksom en sandsky,

när fram den hvirflar öfver fältet.

Ingjald (lugn).

Så? Kommer Ivar, säger du?

Välan! Han gästa må hos Ingjald

Jag honom länge väntat har,

och derför just jag skyndade,

att bjuda Granmar och hans rnåg

till hvila. — Nu jag har blott Ivar

samt gamle Högne qvar De båda

må följas snart i tysta högen

;

ej vill jag skilja vänner åt.

(förtroligt).

När deras härar lägrat sig.
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skall på en natt, med svärd och lågor,

jag meja omkring deras tältplats,

som våra Diar digta pläga,

att Surtur med sitt eldsvärd kommer,

då alla Gudar digna ned. —
Men verkligheten mig berusat:

min sällhet lockar mig att minnas

de gamles barnadigter! — Folkvid!

Säg, har du härbud skickat ut,

som jag befallt, till alla fylken,

att vi må kunna emottaga

den vidtomfarnnande Kung Ivar,

som det sig egnar, och förkorta

en del utaf hans långa armar?

Folkvid.

Ja! Härbud har jag sändt kring Upland,

och till de fylken, som du tagit,

för att vid gränsen kunna hejda

den starke Gardarikes Drott,

som härjat der —
INGJALD.

Godt! — Först vi skola

en svärdsång för Kung Ivar sjunga.

Men låt din sköna fånge strax

med segerfröjd i borgen föras.

(Folkvid går).

6 .

INGJALD. ÅSA. TÅRNOR.

Asa.

Du är så overksam: hur hastigt

Kung Ingjalds kraft har domnat!.,.

INGJALD.

Dotter

!

När kämpen lupit fram till målet,



och redan gripit i den krona,

som för hans kamplopp utsatt är,

då står han stilla och med ömkan

han ser tillbaka på de andre,

som ön på banan äflas. — Vet,

jag hunnit målet för min trängtan —
nu vill jag hvila der en stund;

sen skall jag dubbelt starkare

mot Ivar rusa. — Dotter, hör!

Jag vill i qväll mitt bröllop fira.

ASA (förundrad).

Ditt bröllop?

Ingjald.

Ja, med Hildigund. —
Nu är hoM min; elt härligt gille

skall du oss gifva strax, rnin dotter!

e

ASA (med hån).

Och Hildigund min mor skall blifva?

Ingjald (ifrigt).

Det är din fars beslut; allt nog!

Du vet hvad Ingjalds ord betyder;

den blir ett offer, som ej lyder. (går).

o

ASA (ser efter Ingjald).

Vet du hvad qvinnohat betyder?

Nej, Ingjald! Nej, du vet det icke. —
Jag skulle lyda Hildigund?

Var det ditt öde, Ingjalds dotter,

att hylla Fylkiskungens ättling?

Ha, sköna brud! Din bröllopsdag

blir molnbeläckt, och kall din brudnatt!..

Min faders val ej ändras kan,

men jag är icke svag som han.

(går med Tärnorna. Skådeplatsen förändras).
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7.

En trädbeväxt klippa vid sjöstranden; en grotta deruti Flera

holmar på afstånd.

HILDER (inkommer, lägger af sin förklädnad,

tager fram sin sköld och sitt svärd

under en sten och slår på sköl-

den; strax framrusa en mängd
beväpnade ur berggrottan).

Frid, vänner, Ivars starke kämpar!

Nu har jag spejat Ingjalds borg

på Ränninge. Han är der sjelf.

Han talade till mig med list,

och tänkte speja ut mitt syfte,

och skrämma mig med stolta ord;

men hämden låter sig ej skrämma.

Ha! Ingjalds jättar, som byggt opp

tredubbla muren kring hans borg,

de voro endast usla dvergar,

som brukat list; hvarenda sten

tycks ligga lös uppå den andra:

en enda stöt är nog att få

den höga muren till att svigta,

och ramla ned på Ingjalds hjessa.

Jag skall försöka lossa den;

(visar svärdet).

ty detta verktyg sviker icke.

Och porten till hans borg jag öppnar

med gulddyrk — den för mig ej stänges.

Jag mött en vårdman, som mig kände:

en gyllne ring jag drog af armen

och tryckte i hans hand; han tog den,

en nick bekräftade hans bifall.

Så skall jag lätt de andre fånga;

ej äro Ingjalds vänner många. —
(hänger svärdet och skölden på ett träd).

Men länge dröjer Vidfadme!

Han lofvat mig ett möte bär



på aftald tid. — Hans hämd förfelas,

fast min skall lyckas. — Landets son

än tvekar; — Yngves ätt är älskad.

Man vill ej hata Ingjalds son

för Ingjalds skull.

8.

De förre. En Kåmpe.

Kampen.

Frid, Högnes ättling!

Ett bud jag bär —
Hilder.

Hvem är du, djerfve,

som vågar nalkas detta rum?

Omringen honom! —
(Alla omringa honom).

Ingjalds budsven!

Du kommer för att svika oss.

(Alla slå på sköldarne).

Kampen (lugnt).

Är detta lönen för den tidning,

som jag dig bär?

Hilder.

Hvem är du? Svara?

Kampen.

En fiende af Illråda,

som du. Jag tjente Konung Granmar;

han mig förtrodde dina anslag

från första stunden. Derför ock

jag visste hvar du sökas borde.

Hilder.

Ha, svage Granmar! Aldrig mera

jag mig förtror till dig. —
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kämpen (dysterK

Ja, Hilder!

Du gjort det sista gången. — Hör:

Kung Granmar och hans måg ha fallit

för Ingjalds svek. I denna natt

de innebrändes i sin borg,

på Sela-ö.

Hilder.

O, hämdens magter!

Hvad budskap! Nej, jag tror det icke.

De kände Ingjald —
Kämpen.

Frid de gjorde

med honom; var ej denna svaghet

tillfyllest? —
Hilder.

Du har rätt. — Kung Ivar!

Nu kan jag ej din ankomst vänta;

nej! Jag min blodtörst måste läska.

(till de beväpnade)

Till Fogdön vi i natt oss smyga

på timmerflottan, som vi byggt;

men raskt, som lodjuret sig klättrar

upp i det träd, från hvilket sedan

det kastar sig på rofvet ner.

Kämpen
I borgrätt alla Lagmän suto,

då budet kom till Upsala

om Granmars fall. De svuro då

att hela Ingjalds ätt fördrifva

ur Svithiod.

En af de Beväpnade {tm Hilder).

Var på din vakt!

Se der en gubbe, som oss spejar.

(Man ser en gubbe kika flera gånger fram åt berggrottan och

åter hastigt försvinna).
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Hilder.

Fort! Gripen honom!

(Flera af kämparne ila ut efter gubben. Hilder fortfar, pekande

på kämpen).

Nederläggen

den listige, som först oss gäckat,

om Ingjalds män oss upptäckt här.

(Några försäkra sig om kämpen).

En Beväpnad (ilande tnibaka).

En mängd af stridsmän hvimlar nu

i skogen. — Höfding! Se, de nalkas!

Af Illråda vi röjde blifvit;

ty Sviars stridsbaner de föra

i spetsen.

(Flera stridsmän uppfylla bakgrunden).

Hilder.

Upp, till vapendansen!

Mot Ingjald rigten hämdelansen!

(Alla väpna sig. Stridsgny).

9.

De förre. IVAR. HÖGNE. Krigsman.

HÖGNE (med en fana i handen, till Hil-

ders män).

Tillbaka för er Kung! —
Hilder.

Hvad ser jag?

Du redan här? — Kung Ivar! Mägtigt

och fort, som stormen, hit du kommer
till oss! —

Ivar (träder fram).

Ja, Höfding! Kämpar! veten,

den hämd, som lifvar eder Kung,

af Gudarne med framgång krönes.

Som molnet flyger fram på himlen,
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som örnen ilar öfver skogen,

så gick min flotta fram, och kölen

försilfrades af hvita fradgan.

Med Sviars stridsbaner framför oss

har Högne banat väg och frid

till delta rum. (Till Hilder). De män du utsändt

att leda oss, med drift och slughet

sitt värf fullbordat, och i land

vi stego, som till gillesbordet;

ty allt var redo för vårt syfte. —
Och redo äro vi ju alla;

ty hvila hör ej hämden till.

Fort, låt oss strax vårt verk begynna,

att Ingjald oss ej speja må

Hvar är han nu?

Hilder.

På Ränninge

helt nära oss. —
Högne.

Hans död är afgjord,

vår styrka är oemotståndlig.

Hilder.

Och gränslös, som hans brott, vår hämd

skall bli. — Din svärson och hans måg

för Ingjald fallit.

(Högne blir bestört).

Ivar.

Lön för friden,

lön för den slaf, som skydde striden.

Högne.

För sent jag kom, att rädda dig,

du veke Granmar! Ej för sent

att hämnas dig. Snart får du se

hvar lllråda i ormagropen,

sin bädd skall få, och huru kärligt
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han trycks i kylig, gröngul famn

af sina ägta vönner . .

.

Hilder.

Ja!

Hans straff jag vill med egen hand

fullborda: rista örn på ryggen,

och hånfullt blåsa lungan opp,

när andan flykta vill. —
Ivar (afbryter dem).

Till verket! —
(till Hilder).

Du blir vår ledsven.

Högne.

Han är säker,

ty efter hämd hans hjerta hungrar,

som mitt och allas . .

.

Ivar.

Mätten dem!

(Hilder slår på sin sköld och pekar åt stranden. Alla gå dit,

flera bestiga flottbryggorna).

Högne.

Kung Ivar! Nordens Öfverherre!

Jag hyllar dig i Nordens namn.

(till kämparne).

Framträden för den mägtige,

som stiger, lik en molnfri sol,

på Nordens nya kungastol,

den han har timrat med sitt svärd,

af spillror ur vår halfva verld.

Ja, inför Ivar hjessan böjen

och hämdens glaf mot Ingjald höjen

!

(Kämparne höja sina lansar i kors öfver Ivars hufvud).

Ivar (kaiit).

Jag lofvat stödja eder hämd;
mm lön är af mig sjelf bestämd.

Ling. Ill, 8
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(Kämparne draga ned åt stranden, anförde af Högne. Ivar säger

vid sig sjelf:)

De yfvas öfver sina anslag

och drömma om sjelfständighet,

som barnet, nar del envist ifrat

mot ammans ledning och det släpps:

det trippar häftigt några fjät;

men hastigt svindlar hufvudet

och foten vacklar; svaga handen

strax griper efter nya stöd.

Så ha de gripit i sin nöd

åt detta svärd; men snart jag vill

den skarpa eggen vända till,

alt ej för starkt de derom fatta,

och så sin nya lodsven matta. —

Hur allt bedrar! Förtjust besteg jag

det gamla Manhems klippestrand;

men nu är tjusningen förbi

och ärelystnan re’n mig bränner!

Ha, Radbart! den skall mättad bli;

till dig min dotter flykten tog,

det för min hämdrätt vare nog!

(går. Skådeplatsen förändras).

10.

(Förgården af Ränninge borg på Fogdön, omgifven af höga ring-

murar. Det börjar småningom mörkna).

HILDIGUND, huren af INGJALDS kampar, på sköldar,

med Ingjalds fana öfver i form af en himmel. INGJALD.
FOLKVID. Höfdingar. Vårdhållarr.

HILDIGUND (blek och matt, med förbrända

kläder och utslaget hår, till

Folkvid).

Låt tåget stanna! Jag vill hvila,

(Folkvid ger kämparne ett tecken; de nedsätta henne).
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INGJALD (går fram).

Du är så blek, min Hildigund!

Och dina läppar blå som sippan!

Hildigund.

Hör! Jag vill gå inom din borg,

ej bäras; — men, för att få styrka,

gif mig en välkomstdryck: — blott vatten! —
InGJALD (häftigt).

Fort, Folkvid! Fort! Fyll gyllne hornet.

(Folkvid går in i borgen).

Du ser på mig, o, qvinna! qvinna!

Jag tål ej denna drakeblick;

förfärligt flamma dina ögon!

Hildigund

Det högre flammade kring Hjorvard

i natt!

(Ingjald fördöljer sitt ansigte
;

omsider kommer Folkvid åter med
hornet och räcker det åt honOm).

Ingjald (till Hildigund, med innerlig öm-
het).

Får jag välkomna dig?

Hildigund (häftigt).

Nej, Ingjald! Jag vill icke vänta.

Låt mig få dricka först! —
Ingjald (hjertiigt).

Välan!

Hildigund (tar hornet, lägger ena handen

på sitt bröst, slår hastigt något

uti hornet, under det hon gör

hammartecken deröfver).

Ät hämnarn Thor jag drycken signar:

hans ljungeld vare öfver oss!

(Hon dricker).

Ingjald.

Hvad Hildigund? En skål för häraden! . .

.
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Hildigund

Jag helsade vår Öfverkonung. —
(hon dricker åter).

Om du vill svara mig, se häri

(räcker honom hornet. Ingjald är färdig att taga det. Hon rycker

det åter ur hans hand).

Nej! Illråda är icke värdig

att svara Hjorvard Ylfings maka.

(kastar hornet långt bort).

Med ormars gift, med dödens ört,

som länge vid min barm jag dolt,

jag kryddade min dryck . . . (matt). Och redan

är blodet tändt, och andan qväfves.

Snart mötas vi, o Hjorvard!

Ingjald.

Hvad?

Med dödens dryck du helsat mig?

HHjDIGUND (öppnar sina kläder).

Här har jag gömt min Hjorvards aska:

jag fuktat den med mina tårar

och hår och armar clermed prydt.

I denna bruddrägt får jag åter

min älskling möta ofvan molnen,

der evig kärlek bor. —
(samlar sina yttersta krafter).

Kung Ingjald!

Gör med mitt stoft ehvad dig lyster!

Förbannelse dig verlden gifver,

förbannelse min dödssuck blifver!

(Hon dör. Alla förskräckas. Oredigt sorl; derpå kort tystnad).

11 .

De förre. Åsa och Tårnor.

Åsa.

Hvad, Hildigund . .

.



InGJALD (vildt).

Ja le, min dotter;

Jag ock vill le. — Fort, fort med gillet,

som nyss jag dig befallde göra

Bland muntra kämpar hornet vandre!

Ifrån min glada kungaborg

skall qval och oro jagas bort,

liksom en dimma flyr för solen.

Ej låter Ingjald sorgen kufva

sin kraft — och smitta sina kämpar.

(Asa går med tärnorna. Ingjald fortfar till kämparne:)

I kungasalen bären liket!

I natt hon hos mig hvila skall,

fast hon är blek, fast hon är kall,

som hennes hjerta var mot Ingjald. —
Men läggen henne väl och lent,

på rika hyenden hon sofve,

så ljuft i Öfverkungens borg!

Bort med all oro och all sorg;

de göra lifvets väg så trång.

Gån, att i Ingjalds sal er gläda

vid gyllne hornet än en gång,

och med en värdig bröllopssång

den fagra brudens minne qväda!

(kämparne bära in Hildigunds lik).

12 .

INGJALD. FOLKVID. Vårdhållare,

Folkvid.

Kung Ingjald! Stormen rasar våldsamt

inom dig, fast du vill den qväfva

Haf mod! Ty ännu återstår

en värre kamp Vet, Ivar nalkas,

med härsmagt. Hvarje stund han väntas

till Mälarn. — Tvenne kämpar nyss

det sade . .

.
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Ingjald.

Tror du att jag bleknar?

Låt Ivar komma, — alla komma! —
Jag färdig är, (starkare) jag färdig är.

(mildare).

Tag upp det horn, min Drottning tömde,

och lägg det bredvid hennes sida.

Låt ingen, ingen det beröra,

det henne följa må i griften! —
Töm du de andra dryckeskärlen

med mina kämpar. Hör du, Folkvid!

Gå in och drick och fägna dem.

Jag vill ej se er rädda uppsyn;

den är en skymf för Öfverdrotten.

Folkvid.

Ja, hornets fest skall åter höras

i Ingjalds kungasal.

(tar upp hornet och går).

13 .

INGJALD. VÅRDHÅLLARE. Ett Bud.

BlDET.

Med härsbud

mig sände dina höfdingar:

de hylla Ivar, och förklara

Kung Ingjald krig. — Af fiender

är Mälarn kringvärfd. — Öfverkung!

du må ej vredgas på den ringe,

som budet för .

.

Ingjald.

Hvad fruktar du?

Jag vredgas aldrig på den ringe.

En trogen sven bör hos mig gästa :

gå in i kungasaln och drick

och gör dig glad med mina kämpar.

(budet går in).
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14 .

INGJALD. VÅRDHÅLLARE.

iNGJALD.

Slån porten upp, att fienden

må icke tro oss rUdda. — Sedan

gån in och dricken med de andre.

(Vårdhållarne öppna borgportarna och vilja gå; Ingjald ropar

till dem:)

Bort med min rustning! — Raska kämpar

I fejden gå förutan sådant.

Blott mod och arm beskyddar oss,

och rustningen är, liksom offer

till Gudarne: en lögn, som mördar.

(Vårdhållarne, som aftagit rustningen, gå bort. Ingjald allena,

stöter svärdet i jorden och fortfar:)

Se så, nu är jag lätt och fri!

Nu kan jag, som en stormil fara

ifrån dig, låga jord! — Men hvad?

Du våldsamt drar mig åter till dig;

ty här föll Hildigund! — Ja här,

just här, jag såg min kungastol

nedstörtad, — ej i Upsala.

Hvad äro dessa usla skräckord

af några ilskna Thignarmän,

emot det sista afskedsord

af Hildigund? — »Förbannelse!» —
»Förbannelse!» — Se, detta ord

af hennes munn, i dödens timma,

är mer än brak och återskall

af Ynglingarnes kungastol,

när den blir krossad af Kung Ivar,

Ja! Detta ordets ljud förtränger

det härgny fienderna väcka.
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15.

INGJALD. Ett Bud.

Budet.

Kung! Ifrån Mälarns strand jag kommer:

»Sig Höfdingar och folk beväpnat;

»ty du din frids-ed svikit har

»mot Konung Granmar och hans måg.»

Man sände mig att detta säga,

om ej det första budet vågat

inför dig komma. —
INGJALD (lugnt).

Hvarför icke?

Nog tordes han se Konung Ingjald,

han är en ringa, fattig sven,

ej Fylkiskung, ej Thignarman. —
Men lack för budet! Kungasalen

är öppen; gå dit in och drick!

Du hör hur mina kämpar stoja.

(Budet går in. Buller och stoj höres från kungaborgen).

16.

INGJALD (allena).

Och mig försöka de att skrämma?

Ha, maskar! — Hildigund jag sett

i dödskamp; nu jag allt kan se! . .

.

Ja, Ingjald! Inom några år

din krona skulle halka af,

när hjessan började alt luta

Hvi skulle du då fästa henne

så lösligen på grånad hjessa?

Nej! Rena henne uti elden,

och utaf hennes smälta guld

låt dropparne få perla neder

uppå din aska. Vet, du får

ej andra tårar här på jorden.



Var fast, och midt i dödens hvimmel

far fort att trotsa jord och himmel!

17 .

INGJALD. ÅSA.

Åsa.

Man frågar om ej Öfverkungen

vill dela sina kämpars glädje?

Ingjald.

Jo. dotter! Jo! Till sista droppen

jag delar gillets fröjd med dem.

(fattar hennes hand).

Säg, har du hört hur jag, som barn,

med mina fosterbröder var

vid offringen i Upsala?

Då sällade sig alla gossar

kring mig. som Öfverkungens son.

Jag delte dem i tvenne hopar,

och sjelf, jag förde an den ena;

den andra lemnade jag åt

en son af Fylkiskungen Alf.

Vi slogos raskt; — men hör du, Åsa

Jag öfvervanns, och bittert, bittert

begret mitt nederlag
;
då kom

min gamle fosterfar, Kung Svipdag,

och mälte hvilken skymf det var,

att af en ringare besegras.

Sen tog han glupska vargars hjertan

och lät dem stekas mig till föda.

Jag åt deraf och hård jag blef.

Hör! Jag ej gett dig samma föda,

men samma lärdomar du fått.

Säg, äF du vek, — vill du bli ofTer

för Fylkiskungen Ivar?



Åsa.

Fader!

Ingjald.

Fort! Svara, vill du det?

Åsa.

Nej, aldrig!

Ingjald,

Vill du då följa mig och göra

det sista konungsliga tåget

med all den pragt, som anstår Ingjald?

Betänker du dig ännu?
o

AsA (bestämdt).

Fader!

Jag följde dina råd i lifvet,

jag följer dig också i döden.

Ingjald (omfamnar henne).

Tack, dotter, tack! För första gången

en faders fröjd jag känner nu.

Snart skall jag mera dig förtälja.

Nu skynda in, fyll Imrnen åter,

och mina kämpar söf med mjöd.

Åsa.

De söfvas lätt; vill du ej helsa

dem än en gång?

Ingjald.

Jag vill, jag bör det.

Den långa resan går så fort.

när många vänner följas åt.

Ej skall Kung Ivar fånga dem,

och i dem håna deras Herre.

Men någon kommer der; gå, dotter!

Jag unnar ingen obepröfvad

en andel i min sista högtid.

Som Oden om sitt glada Valhall

är afundsjuk, så är jag äfven:



blott mina trognaste Einheriar

jag bjuder dit. (Åsa går in).

18 .

INGJALD. VIGER SPA.

Viger (afsides).

Det är han sjelf.

InGJALD (mötande Viger).

Hvem är, som nalkas kungaborgen?

Viger.

Du känner icke Viger Spa?

INGJALD.

Hvad vill du här, så sent om natten?

Viger.

I mörkret har jag smugit hit,

för att dig rädda — ^ngjald, hör!

A borgartingel man dig uppsagt

all tro och lydnad; ty du brutit

den frid. som du besvor vid offret.

Jag sjelf har röstat mot dig. —
InGJALD (lugn).

Så?...

Viger

Ditt svek bör straffas; men din son

blir också störtad : man beslutit

förjaga hela Yngves ätt.

Se, jag har icke gillat detta;

jag stred, men öfverröstades.

Din magt är spilld — ditt lif kan räddas

ännu, blott du vill följa mig.

Din son, den ädle Olof, är

i Westergöthland. — Fly till honom!

Hans trogna män jag sjelf vill föra,



och kräfva ut hans rätt till spiran;

ty ej från Ynglingarnes stam

den ryckas skall utaf en främling.

Kom, skynda dig!

I.NGJALD (som med yttersta logn afhört

Viger).

Tack, Viger Spa!

Tack för din trohet! Men jag vet.

att ingen fiende mig fångar.

Min son har länge, som sin farfar,

bland kärr och hålskog fört sin spira:

sitt nva rike Wärmeland

han rödja må! —

Viger.

Kom! Faran hotar...

Ingjald.

Nej ! Jag ett muntert gille anställt,

och kan ej följa dig i afton.

Farväl, farväl! — Dock först ett ord:

Hör! Om du öfverlefver mig,

låt dina vänner kasta opp

en ätthög, här vid Ränninge,

så stor, som Gudahögarne

vid Upsala; ty jag vill täfla

med Gudarne i sjelfva döden.

(drar svärdet).

Mitt goda svärd skall ligga der,

om än min aska dit ej hinner

Se här! Tag detta svärd och svär,

att du mig lyder.

Viger, (med handen på svärdet .

1 en ätthög,

så stor och härlig, skall det hvila;

ty du som hjelte fört det. — Men



bvarföre nu helt vapenlös,

i denna stund?...

Ingjald.

Har du ej hört,

hur slarke hjeltar, midt i striden,

lagt från sig brynja, sköld och svörd,

och med sin klubba banat väg

igenom fienden? — Ett vapen

af trad ej döfvas genom trolldom;

ty träd är eldens bundsförvandt,

de båda troget hjelpa mig.

Viger.

Jag ej förstår hvarthän du syftar.

Ingjald.

Nog, Uplands Lagman! du förstår

ditt eget värf. Far fort dermed

Jag har ej mer att säga dig.

(raed ett handslag).

Farväl! —
(går hastigt in i hnngshuset).

19 .

VIGER SPA. Strax derpå HILDER.

Viger.

Förunderliga kraft,

som aldrig svigtar, alltid stiger!

Jag hatar och beundrar dig. —
Jag kom, med hjertat fullt af harm

mot den förvillade; ett handslag —
och allt försonades! — Jag kände

en hemlig eld ur handen gå,

som om en Gud sin hand mig räckt.

Och detta svärd, som han mig lemnat,

det kastar strålar under natten,
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som skulle det med vrede dväljas

uli min gamla hand. — O, Ingjald!

Jag skall ej skända det (kort tystuad). O, Gudar

Hvad öde väntar Yngves ätt!

Den strålat högst bland Nordens magter,

som solen öfver himlaljusen;

men nu den sjunker ned i mörker

som hon, då Fenrer henne slukar, —
Tyst! Någon kommer der så sakta.

Hvem är det? — En lönmördare,

förmodar jag; ty hemsk han smyger,

likt slagnes vålnader i natten.

HILDER (ser sig omkring).

Hvad? Borgens portar öppna stå!

Har Ingjald flytt? — Men kungaborgen

är ljus och öppen! Stoj der höres. —
Viger (går emot Hilder).

Stå, listens son! — Hvem är du? Svara!

Hilder (betraktar honom).

Hvad? Är det Viger Spa, som frågar?

Viger.

Kung Högnes son! Jag känner dig.

Säg, unge man! Hvad ämnar du

i nattens mörker?

Hilder (visar sitt svärd).

Säg dig sjelf

hvartill man slika verktyg brukar . .

.

Viger.

Ät Ingjald syftar du; men kommer
med listens sköld, lik mördaren?

Hilder.

Dess sköld han fört. Med egna vapen

han fällas må. —
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Viger (fattar i svärdet).

Ej af din hand. —
Det landet ar, som straffar honom.

Hilder.

Är blodshamd då ej mer i helgd?

Min svåger och min systerdotter

och hennes man, med deras kampar,

ha fallit. —
Viger.

Jo, din hämd är rättvis . .

O, Yngve! Fåfängt jag försvarar

din fallna ätt! —
(till Hilder).

Hör, huru modigt

de vänta fienden! - Se der,

ett fackelsken : — man spejar oss. —
Bort, Yngling! bort med mördarvapnet

!

Hilder (afsides).

Jag mina krigsmän kalla vill,

ur skogen. — Hämden får ej dröja.

Ha, Illråda! Sitt glad och trygg.

Din dom är fälld, du kan ej räddas:

i ormagård din säng skall bäddas,

och örn skall ristas på din rygg. (går).

Viger.

Beskydden, Valhalls store magter!

Beskydden nu vårt Svithiod,

alt det ej dränks i eget blod! (går).

20 .

INGJALD (kommer allena, med ett blosi i

handen).

Nu har jag tömt det sista hornet,

och druckit mina kämpar till:

de, mättade af mjöd, nu slumra

uppå den breda kämpabänken.
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Nu är jag glad, som segraren.

Den sista dryck, o Hildigund!

den har jag druckit till ditt minne.

Nu kan jag dö, ty du blir min:

tillsammans skall vår aska blandas.

(tänder eld på huset).

Fort, lågor! Tänden kungabålet

och fladdren högt mot blåa hvalfvet!

Högt, högt, som fäderna berätta

a^t lågan slår ur Fenrers gap,

när alla Gudar skola falla!

Så slukas Oden då af honom,

som jag af dessa sköna flammor.

Upp! sväfven, lågor, högt mot himlen,

att jag dock en gång må få se

om det är sant hvad man berättat

om Konungar af Yngves stam,

som gästa i det höga Valhall.

Låt se om de mig vänta till sig!

Ty, följd af alla mina kämpar,

jag far min nya kungaväg

högt öfver sol och måne fram.

Upp, gnistor! Språken, smattren friskt,

som stjernskott kring mitt varma läger,

och jagen stoftets mörka drömmar

ur sinnet, att jag komma må

som gladlynt gäst, ehvart jag länder!...

Ja, hvirfla lätt, du kungarök,

och ljus, att jag må kunna se

den sköna Hildigund, när hon

vill flyga till sin Hjorvard! — Ha!

Kung Ingjald viker ej för denne,

och ej han lemnar henne — henne !

(kastar sig opp i det brinnande huset, just der man, geuoin väggens

öppuing, ser den förhöjning, hvarest Hildigunds lik ligger.

Folkvid och några andra kämpar söka arbeta sig ur lågorna
,

men digna deri. Ivar, Högne, Hilder med sina krigshärar

inrusa från flera håll. Tackelset faller).



ENGELBREKT ENGELBREKTSON.

SORGESPEL.

»OiOo

Ling. 111. 9



Herre Gudh ther i Himmerike boo,

Lät honom niuta thet han var Sverike troo

(St. Rimchrön.



PERSONER:

ENGELBREKT ENGELBREKTSON, utnämd till Rikshöfvidsrnan.

OLOF LARSSON, Erkebiskop i Upsala.

CARL KNUTSON (Bonde) Riksmarsk.

THURE STENSON (Bjelke) Lagman i Uppland, Carl Knutsons

halfbror.

NILS GUSTAFSON (Puke), Riksråd och Riddare.

ERIK NILSSON (Puke) Riksråd, hans son.

KNUT BOSON (Natt och Dag) Biskop i Linköping, och farbror

till följande:

BENGT
\

(Riksråd, Riddare och Nerikes Lagman.

M u Fk J Riksråd, Carl Knutsons svåger.
Natloch Dag. .y

SNILS

BO ^Riksråd.

MAGNUS BENGTSON (Natt och Dag) Väpnare, son till Bengt

Stenson.

BRODER SVENSON (Båt) fordom Sverges Amiral.

ALBREKT PECCATEL, Riksråd.

BERMAN
PEHR MAGNUSSON
KETTIL

JOHAN ANDERSON

ENGELBREKTS

Ofverste.

Öfverste Fahnbärare.

Slottsfogde.

Väpnare.

OLOF DJEKNE, Höfding under Erik Puke.

GERMUND
JON PEDERSON

Väpnare och Herresvenner hos Bengt Sten-

son.

ENGELBREKTS FRU, SON och DOTTER.
EN GAMMAL MUNK.
EN BLIND GUBBE.
EN YNGLING.

Biskopar. Radsherrar. Svenner. Munkar. Chorgossar.

Befäl. Krigsfolk. Borgare. Bönder. Qvinnor. Flickor och

Barn.

Händelsen föregår 1 436.
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rÖESTA HANDLINGEN.

(AEBOGA.)

En stor sal på Rådhuset. Tvänne dörrar på sidorna. I bakgrunden är ett

högsäte för Ärkebiskopen, med ett långt bord framföre, hvarvid Biskoparna sitta

på hans högra sida och Rådsherrarna på den venstra. Båda långsidorna af salen

äro upptagne af Adeln och de öfriga.

1 Uppträdet.

Ärkebiskopen, KNUT BOSON, CARL KNUTSON,
THURE BJELKE, ENGELBREKT, BENGT STENSON,
NILS och BO STENSON, BERMAN, BRODER SVENSON,
NILS och ERIK PUKE, PECCATEL, GERMUND, flera

Biskopar, Rådsherrar samt mån af vapen. Aiia uti högtids-

drägt.

Riddare och Svenner (med hög röst).

Ja! vårt blod hör fosterlandet till.

Andra.

Frihet eller död! Som Herren vill.

Ärkebiskopen (slår med klubban i bordet;

alla tystna).

Ädle Riddare och gode Svenner!

Detta stridsrop vid vårt HerremÖte,

vare en förnyad trohetsed,

gifven åt det kära fosterlandet;

men i våra öfverläggningar

råde lugn och vishet!

Nils Puke.

Sverges Råd!

Riddare och Svenner! hören mig,

Jag är äldst, bland eder alla här,
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derför vågar jag min röst att höja.

Hit till Arboga Herr Engelbrekt

kallat oss i) och redan han förklarat

syftemålet för vårt Herremöte.

Den förening som han föreslagit

är det enda värn, oss återstår.

Fyra gånger han för Sverge kämpat,

fyra gånger fört vår sak med lycka.

Tvingas vi till strid för femte gången,

hvem är då vår skyddsman, om ej han?

Jag, som under fosterlandets fanor

grånat, glömde åldrens herravälde,

glömde mina stolta fäders anor,

och jag var den förste, som mig ställde

vid den unga frihetshjeltens sida,

att för Sverge, under honom, strida. 2) (aiia se på Engelbrekt).

Erik Puke.

Engelbrekt skall föra oss i striden.

Broder Svenson.

Engelbrekt skall leda oss i friden, (upprepas aera gånger).

Engelbrekt (stiger upp).

Kyrkans Fäder, Riddare och Svenner!

Jag bör lyda när J manen mig;

men ännu är striden icke börjad;

svärdet är ju nyss i skidan stucket?

Erik Puke (häftigt).

Hvarföre ånyo tro Kung Erik,

sedan han så ofta svikit oss?

Engelbrekt (till Ärkebiskopen).

Genom er bemedling. Kyrkans Fader!

blef förlikning gjord med Konungen,

Ni, som utaf honom vardt förföljd,

tog ju hans försvar? Jag borde ju

likna Er? Jag lemnade Kung Erik

alla fästen, och den Svenska flottan



kallade jag hem;^) böd bondehären

fjerde gången nederlägga vapen. «)

Kungen lockade af oss det bifall,

att få sätta utländskt slottsbefäl

uti Sverges tre förnämsta fästen. ’)

Nils Stenson.

Alla fästen, tvärt emot sitt löfte,

gaf han strax i utländskt mannavåld; ®)

bort han dref de länsherrar vi tillsatt.

Broder Svenson.

Ja, han med förakt de Svenske ansåg:

Drotz och Marsk han måste sätta till,

att ej Sverge skulle längre stå

utan styrelse — Du sjelf, Carl Knutson!

rönt hans ilskefulla sätt mot Svenskar.

Carl Knutson.

Hvad vår Drotz fördrog, det borde jag,

såsom yngre, tåla —
Erik puke (häftigt).

Aldrig, aldrig

kan en redlig man fördraga skymf.

Nils Puke.

Tyst, min Son! din hetta dig förleder.

Biskop Knut.

Danmarks Råd ju lofvade att mäkla

samdrägt mellan oss och Konung Erik?

Engelbrekt.

Fåfängt var det! — Svenska Rådet sjelf

talade med honom, men han sade,

att han deras Ja-Herre ej vore.

Carl Knutson.

Kungens hotelser och Kungens löften
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likna endast tomma väderringar,

omkring månen —
Engelbrekt (bestämdt).

Nej, hans hotelser

äro säkra; det lär han bevisa.

Ren han slutit fred med Vendens städer

och med Holstein, ^2) för att kunna kufva

Sverge, hvilkets merg han först har uttömt

genom detta krig. Och ryktet säger,

att när isen brytes, vill han falla

med sin hela styrka öfver oss.

Berman och Erik Puke.

Må han komma.

Flera.

Vi ej frukta honom.

Engelbrekt.

Krig han digtat, för att matta Norden.

Så han öfver tjugu år har gjort,

på det han må Nordens guld och ungdom

fräta bort, som vattubiet stjäl

vinterfödan från de trägnes kupa.

Broder Svenson.

Ja, i allt han suger Sverges land.

Han i Stegeborg satt Johan Flemming,

denne bof, som lefver af de byten

han från bönder och från kyrkor rånar;

hvilken nedrigt skändar svenska hustrur

och sen låter dem i rök förqväfvas. ’*)

Nils Stenson.

Svenska Riddersmän Kung Erik glömmer,

och åt sina Tyska kammardrängar

ger han Länsrätt.

Flera.

Oss han alltid glömt.
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Oss han må förglömma; blott han ville

minnas folkets bästa; men förgäfves!

När förleden höst Kung Erik for

från oss, hem till Danmark, lät han taga

här i landet, från de arma bönder,

lefvande och dödt, som tagas kunde.

Oförvägen retar han ju folket?

Bengt Stenson.

Folket är ju alltid till sitt lynne

kallt och knarrigt? Sen det börjat hata,

är dess orättvisa alltid redo,

att sitt fordna föremål förfölja.

Väl är Konung Erik obetänksam

och kan lätt förvilla sig i valet

af de länsherrar, han sätter till;

men han kan ej älska Sverge mindre

än han älskar Danmark eller Norge;

ty han är ju Tysk och född i Pomern ?

Broder Svenson (bestämdt).

Konung Erik älskar intet af dem;

sig och sina Tyskar blott han hyllar.

Slogs jag ej som ärlig undersåte,

förde an den svenska Orlogsflottan,

när i Öresund de Lybska skeppen

drabbade mot oss och danska flottan? '*)

Jag förglömde att Kung Erik lät

uti Sonderborg min farbror döda; i»)

som en ärlig man jag stred för Kungen;

men den Lybska flottan var för stark:

fordna nederlag de hämnades.

Fången blef jag, jemte många Svenskar,

förd till Lybeck; hård var fångenskapen.

Enligt Calmare förbund vi borde

lösas ut af Kungen; han det bröt.
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Vapenhvila han med Lybeck gjorde,

men de svenska fångarne förglömdes.

Nils Puke.

Ja, vi oftast funnit, alt Kung Erik

icke håller löften uti helgd.

Bengt Stenson.

Fast Kung Erik svikit några löften,

kan han dock, i sina tankesätt,

vara lika ädel. —
Thure Bjelke.

Svika löften

blott af nycker eller egennytta,

och dock vara ädel? — Riddare!

tala icke så för Riddersmän.

Engelbrekt (skarpt).

Riddare Bengt Stenson sjelf har svikit

fosterlandet; hvem förundras då

om med slika skäl han vill försvara

Kungens trolöshet?

Broder Svenson.

Hvad? skall en Svensk

sitta uti Sverges Råd, sen han

svikit landet?

Germund (mycket högt).

Må hans brott bevisas.

Erik Puke häftigt).

Ar ett ord af Engelbrekt ej nog,

att bevisa allt? -— Ur Rådet bör han

genast träda, och ur landet jagas.

Broder Svenson.

Ja, låt honom söka Eriks skydd!



Bengt Stenson.

Jag begtir att tala inför Rådet

Ärkebiskopen (siår med klubban).

Tala Riddare!

Bengt Stenson.

För gammal är jag,

att med svärdet mina ord försvara;

men den gamla ätten Natt och Dag

skall väl icke sakna hämnare,

mot den djerfve, som vill undergräfva

fosterlandets båda hörnestenar:

thron och altare. (till Engelbrekt).

1 Wadstena

grep ni ju de höga Biskopar

med er hand och ville kasta dem

ut för hopen, om de icke lydde

edra bud? 21) Förvägne nyhetshjeltar

tvungo ädle gråhårsmän att svärja

upprorsfanan. — Under edra härtåg

har ni ensam, egenmägtigt tillsatt

höfdingar i de intagna län.

Kyrkans helga raagt ni krossa vill

och all verldslig höghet.

Biskop Knut.

Frukta icke!

Engelbrekt kan ej förtrycka kyrkan,

hon är ännu honom öfvermägtig.

Broder Svenson.

Engelbrekt beifrade sitt syfte:

mången stämd för Calmareförbundet

fann han, och hans misstro retades.

Berman.

Men hans hetta emot Biskop Knut
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blef väl dubbelt godtgjord, vill jag tro?

med besittningen af Stegeborg, 22)

och förläningen af Ringstadholm?

Biskop Knut.

Jag ej något ordat har derom,

och jag deltar ej i edra tvister.

Engelbrekt.

Broder Svenson! låt din vänskap ej

dig förleda till ett ordakrig.

(med en skarp blick på B, Stenson).

Riddare Bengt Stensons hat är kraftlöst.

Bengt Stenson.

Edra steg med landets slott och län,

kan ni ock försvara, som jag hoppas?

Nils PUKE (bestämdt).

Ja, hvar ärlig Svensk försvarar dem:

under fejden måste, i hvart län,

som ur främlingarnas händer rycktes,

strax en infödd styresman bli tillsatt,

om ej segren skulle gå förlorad.

Engelbrekt gaf länen åt de tappre,

som för fosterlandet gått i strid.

Broder Svenson.

Han lät nederbryta blott de fästen,

som man in i landet byggt; ty dessa

skydda Kungens fogdar, men ej landet.

Inga plundringar hans här föröfvat,

han beskyddade hvar enda Svensk.

Bengt Stenson (starkt).

Nej! han alltid sökt att djerft förtrycka

de förnämsta ätterna i landet.

Som ett barn han andras skydd må söka,

när de gamle taga ferlan fram.

Jag ej vårdar dessa späda skyddsmän,
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och förklarar dem och Engelbrekt

öppen fejd.

Engelbrekt (stiger upp och säger med lugn).

Och jag förklarar nu,

här vid Svea Rikes Herremöte,

att Bengt Stenson, Riddare och Riksråd,

Herre till Göksholm och Nerikes Lagman

är en Guds- och landsförrädare.

(Engelbrekts medhållare stiga opp).

Mig anklagar han för öfverdåd

emot Kyrkans myndighet, och sjelf

är han ju en klosterrånare?

Har han icke röfvat Saba kloster?

Derför är han bannlyst uti Rom. 23)

Mig anklagar han för mannamon

mot vår adel. — Har jag röfvat någon

till hans ära eller gods? Mig valde

Ständerna till Rikets höfvidsman;

men i Rådet tecknar jag mitt namn,

som sig bör, bland andra Väpnare.

Har jag ej för egna penningar

inlöst Örebro, dess slott och län?

Villigt skall jag afstå detta allt,

likväl ej åt Riddare Bengt Stenson,

som en ägotvist emot mig börjat, *7)

och i allt befrämjar Eriks anslag.

Ja, på säkra grunder lofvar jag

att bevisa hans förräderi

;

derför vill jag, att han skaffas må
ur vårt Råd, om jag skall blifva qvar.

Erik Puke (häftigt).

Ja, ur rådet! Genast ut ur rådet.

Broder Svenson, Berman och flera med vapenbrak.

Störte fosterlandsförrädaren 1



Engelbrekt.

Stilla, vänner! Inga våldsteg här.

Nils och Bo, J båda yngre bröder

till den brottsling, som angripit mig,

J, som följt mig troget för vårt Sverge,

hafven J ej något ord att säga

till hans ursägt? Ty ert ord bör gälla.

Nils Stenson.

Jag vet ingen ursägt. Helga Fadren

redan dömt uti den ena saken.

Bo Stenson.

Rätt är rätt. Ehvad än Rådet dömmer

i den andra, böra vi ju lyda.

Bengt Stenson.

Mina bröder likna hagtornshäcken

:

ängen fredar den, sig sjelf den sticker.

Nils Stenson.

Ätten Natt och Dag har ljus och mörker

liksom andra: — Godt och ondt der vexla

Broder Svenson.

Äter börjar fejden med Kung Erik,

farlig är en hvar utaf hans anhang.

Erik Puke.

Riddare Bengt Stenson bör förklaras

biltog ur vårt land.

BeRMAN och FLERA.

Hans son också.

Några.

Fort ur Rådet!

Andra.

Bort, till Konung Erik

!

(starkt sorl).
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Engelbrekt (med hög röst).

Dömmas böra de, förr’n de förklaras

biltoge ur landet. I vårt Råd

böra dock anklagade ej sitta.

Broder Svenson.

Han ju är af Helga Fadren dömd,

som en nedrig kyrkorånare?

Erik Puke.

Dömd af oss som landsförrädare.

Berman.

Utan annan dom han vare fälld!

Allmänt rop.

Bort han måste, (buller).

Bengt StENSON (afsldes tlll Germund).

Ja! men dock en gång

Skola Eriks vänner sitta här,

gödde af ert blod, J stolte dårar,

Puke, Engelbrekt och Broder Svenson

!

Germund (strängt).

Ingen hämd! Sig brottet hämnar sjelft;

sjelf ni stenen på er skuldra hvälft.

(Bengt Stenson går hotande, jemte Germund).

2.

De förre, utom BENGT STENSON och GERMUND.
(Sorl. Flera hviska sins emellan).

Erik Puke.

Mig förundrar just, att se Carl Knutson,

Rikets Marsk och Styresman, så tyst.

Kanske önskar han förvärfva sig

Konung Eriks nåd?
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Carl Knutson.

Mig det förundrar

att Herr Erik Puke tala får;

ty hans råd är aldrig välbetänkt,

men hans ord med galla endast spädde.

Ärkebiskopen (slår med klubban).

Frid och tystnad, Riddare och Svenner!

Om J viljen rädda fosterlandet,

lemnen enskild tvist och enskild vinst.

Nils Puke.

Ja, må endrägt bli vår svenska lösen.

Hvem som glömmer den är landets ovän.

Man ju uppför stora, starka borgar

utaf smått och bräckligt byggnadsämne;

men med klokt förband de sammmanfogas

sten till sten, och borgen trotsar stormen.

Engelbrekt.

Ofta bygger man, på svekfullt sätt,

endast murens yttre skal, och fyller

dess ihålighet med lösa ämnen.

Det är icke Konung Eriks ränker,

icke heller utländskt herravälde

som vi hafve att befara. — Nej!

blott oss sjelfva. — Öfvervägen snart

hvad som göras eller låtas skall.

Ärkebiskopen.

Såsom Riksmarsk är Carl Knutson redan

högsta styresman bland Verldslige

i vårt land, då Drotzen borta är,

Han bör tillse, att med lag och rätt

all ting skipas uti verldslig styrsel.

Carl Knutson.

Inskränkt är den magt mig Kungen gett.

Laglös är vår menighet, sen den

lärt med svärdet kräfva ut sin rätt.
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Biskop Knut.

Det var alltid frukten af en resning.

Nu är bäst att till Kung Erik sända

nya bref, med fromma varningar.

Carl Knutson.

Ja, ert råd är visligt.

E. PUKE.

Aldrig jag

tecknar under bref till Konung Erik.

Flera.

Inga bref!

Andra.

Vi fyra Riddare

skrifva under, om Carl Knutson lofvar

sätta der sitt namn.

Carl Knutson.

Jag lofvar det.

Till det Danska Rådet vill jag sända

särskild skrifvelse, att hos Kung Erik

ännu bjuda till en vänlig mäkling. =*•)

Flera,

Och vi fyra Väpnare derunder

sätta våra namn. —
Ärkebiskopen.

Beslutet mognat,

klandras det utaf Herr Engelbrekt?

Engelbrekt.

Var jag ej den förste, som till Kungen

for med Svenskars klagan? Har jag ej

fyra gånger nedlagt segervapnet?

Hvarför skulle jag nu hindra friden?

Men jag har så ofta underhandlat

raed Kung Erik, och i fåvisko

Ling. JIL 10
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trott hans löften, att jag mer ej ämnar

trötta honom med min underskrift.

Broder Svenson.

Ej mitt namn skall efterverlden läsa

på ett fredsfördrag med Konung Erik.

Ärkebiskopen (bestäimit).

Rikshärmästaren sin vilja sagt.

och hvad vi beslutat, skall bli verksatt.

3 .

De förre JOHAN ANDERSON.

J. Anderson (högi ini Engeibi-ekt

Hit Pehr Magnusson från Skåne anländt.

Inför Rådet önskar han frambära

stora tidningar.

Engelbrekt.

Dig Rådet svare,

om han höras skall.

Några.

Ja!

Några.

Må han då höras.

(J. Anderson går. Kort lystnad).

4 .

De förre. PEHR MAGNUSSON.

Pehr Magnusson.

Frid med Sverges ädla Råd !

Ärkebiskopen.

Vår helsning

bjudes dig Pehr Magnusson! Berätta

hvad du hört.
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Kung Erik sammankallat

Danska Rådet uti Wordingborg.

och, som Margaretha före honom

gjorde, tänkte han helt egenmägtigt

nämna ut sin efterträdare.

Hertig Bogislaus, hans syskonbarn,

ifrån Pomern, ville han dem gifva

som sin medregent och thronarfvinge.

Danska ädlingarne det bestridde,

och sin valfrihet försvarade.

Kungen, harmsen öfver deras afslag,

hufvudstupa for från Dannemark;

att det lemna åt sitt eget öde,

utan styrelse och utan värn.

(Alla se på hvarandra).

Stor bestörtning har Kung Eriks flykt

väckt i Danska Riket. — Ingen vet

hvart han tagit kosan. — Allt är tyst

liksom luften, när en stormvind nalkas.

Många fiender har Konung Erik

ibland Danska adeln; men de vackla

i sin föresats, sen Kungen flytt,

och man fruktar att föreningen

mellan Nordens Riken nått sin ända.

Flera.

Billig fruktan.

Andra.

Ja! den nått sin ända.

Ärkebiskopen.

Vigtigt var det bud, du förde oss.

Har du sjelf dess sanning forskat?

Pehr Magnusson.

Ja!

Hvarje ord är sannt. .lag aldrig ännu

for med flärd.
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Erik Puke.

Din redlighol jng pröfvat

och i borgen går för dina ord.

Pehr Magnusson.

Sanningen år sjelf sin egen borgen.

5 .

De förre, utom PEHR MAGNUSSON.

Engelbrekt.

Kyrkans Fader, Riddare och Svenner!

Ingen hemlighet det för oss varit

hvem Kung Erik ämnade sin thron

Redan förrän han från Stockholm for,

lät han dess besättning svära trohet

åt sin frände, Hertig Bogislaus.

Nils Puke.

Om Kung Erik sjelf försakar kronan,

med hans önskningar vi oss förena;

men om han sin efterträdare

sjelf får nämna, då kan Sverges frihet

aldrig räddas.

Flera.

Aldrig laddas! Aldrig!

(Sorl och samtal).

Carl Knutson (tm th. Bjeike).

Redan ser jag på min Riksmarskstaf

äpplets blomma spira fram och knoppas,

den kan mogna. —
Thure BJELKE (varnande).

På dess frukt du hoppas ?

kriska safter pressas blott deraf.

trädet skörnar, som försent den gaf.
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6 .

De förre OLOF DJEKNE.

Olof DJEKNE (sagta till Engelbrekt)*

Rik&härmästare! två borgersmän

ifrån Stockholm föra hemligt bud.

Engelbrekt.

Om de något värf för landsmän hafva,

taie de til) sina landsmän fritt.

Inga hemligheter känner jag.

För dem in.

(Olof Djekiie går. Engelbrekt fortfar).

Två män från hufvudstaden

bära inför edert herramöte

någon vigtig tidning.

Ärkebiskopen.

Må de höras.

De förre. Tvänne Borgare (införde af oiof

Djekne, som genast går ut).

En Borgare.

Inför Svea Rikes Råd vi hära

goda Svenskars vördnadsfulla helsning.

Stockholms borgare oss hafva sändt

för att skydd begära mot de våldsmän,

som i hufvudstadens fäste bo.

Danske höfvitsmannen Erik Rönnow

hotar oss med sin förökta krigshär.

Ej den ädle Kröpelin, som förr

var Kung Eriks Slottsherre i Stockholm,

mer förmår att skydda oss mot faran. ^3)

Hvarje redligt handtryck han oss gett,

vittnar tyst hur djupt han med oss lider,

fast han ständigt råder oss till trohet,
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mot Kung Erik. (bedjande). Höga Herremän!

Hemligt vi, å Borgerskapets vägnar,

skyndat hit, alt söka skydd och låd.

Ofta stred Herr Engelbrekt för Svergc;

han vill oss väl icke öfvergifva,

om än andra skulle vilja det?

Andre Borgarn.

Icke känner jag Herr Engelbrekt,

fast två gånger han belägrat Siockholm

Men om han är här, sonj man berättat,

skall han ej af främlingarnes våld

låta hufvudstaden ödeläggas.

(Engelbrekt hviskar till flera andra).

Erik Puke.

Engelbrekt är här. — Der sen .1 honom.

Erik Puke kännen J förut;

båda skola vi er nog försvara

Carl Knutson liii boiganic iivigt).

Ja, vi skola skydda er som bröder;

bof är den som icke landsmän stöder.

Första Borgarn.

Riksmarskl Er jag känner och ert mod —
Men hvi är Herr Engelbrekt så tyst?

Andra Borgarn.

Vill han ej försvara hufvudstaden?

Engelbrekt.

Vänner! Jag har icke lemnat svärdet

för att lemna Sverge åt sin träldom.

Gån och sägen edra med borgsmän

att vår hufvudstad skall räddas.

Första Borgarn.

Herre!

Landsmäns tacksamhet är all den skänk,

som vi kunna lofva.
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Engelbrekt.

Ej en gäng

vänta? jag ir.ig denna; ly jag känner

att 1 segren blott har hjelten vänner.

(Borgarue gå).

8.

De förre, utom Borgarne.

Carl Knutson.

Ja, ett snait beslut vi måste taga,

innan slottsherrn något röna får.

Engelbrekt (reser sig upp med flera andra).

Allting är beslutadt. Nu jag hastar

emot Hufvudstaden, ^4) föp att se

hvilka tankar slottsherrn röja låter

emot Konung Eriks undersåter.

Frid jag söker för medborgare,

och jag kommer ej som fiende.

Den bland Svenske Riddare och Svenner,

som vill räknas ibland Sverges vänner,

följe mig.

Broder Svenson.

Jag följer dig i döden.

Många.

Ja, i döden! (Alla stiga upp. Samtal pä flera särskildta håll).

Engelbrekt.

Riddare Nils Puke!

åldern nekar er, att följa oss

på vart Stockholm-tåg; ni kunde verka

mera driftigt ibland menigheten;

får jag anförtro er detta värf?

Nils Puke.

Hvilken fråga till er äldsta vän!
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Engelbrekt.

Många vänta mig i Örebro.

Säg dem vårt beslut, vårt företag:

och om kriget åter skulle börjas,

bed dem rusta sig. — Herr Peccatel

är min vän, han följer er på resan.

(Peccatel bugar;.

Sagen båda några trösteord

till min maka, som mig fåfängt väntat.

Nils PUKE ;med ett handslag).

Jag skall föra fram mitt ärende

redligen. Lef väl, för oss ocb Sverge. (går).

Peccatel (med ett handslag).

Tag också min önskan i hans ord. (går).

9 .

De förre utom NILS PDKE och PECCATEL.

Broder Svenson (sakta tm Engelbrekt).

Tro ej blindt den gamle Peccatel,

han är Tysk, och blir väl aldrig Svensk

Minns du huru under Albrekts tid

Hättebröderna, de tyska vilddjur,

rasade i Stockholm? Då var denne

Peccatel en verksam hufvudman

ibland röfvarföljet. Det var han,

som i Stockholm länge fängslig höll

Biskop Thord. Kung Albrekts lycka föll;

men Herr Peccatel förstod att styra

jullen efter strömmen. —
Engelbrekt.

Stilla! stilla!

misstro utan skäl är ju en villa.

Broder Svenson.

Ja; — men den som redan börjat har



153

under ungdomsåren vara bof,

håller ej som gubbe dygdeprof.

Engelbrekt (tiii de andre).

Nu till Stockholm fort och oförskräckt!

Flera Riddare och Svenner.

Alla, alla följa Engelbrekt.

(Engelbrekt, Broder Svenson, Bermau, Nils och Bo Stenson, Erik

Puke, flera Riddare och Svenner gå).

10 .

Ärkebiskopen. CARL KNUTSON. THURE BJELKE.
Biskop KNUT. Biskopar. Riddare och Svenner.

Biskop Knut (till Peccatel, hvilken kummit
in och hviskat till honom).

Ja, jag kommer. {Peccatel hastar ut. Biskop Knut går långsamt

efter).

Ärkebiskopen sakta tlll Carl Knutson).

Följer då vår Riksmarsk

med de andra?

Carl Knutson.

Ja.

Ärkebiskopen.

Men blott som vakt

för er egen lycka? Hör, nrin vän!

låt de andras split bereda den.

Bref till hvarje landsort bör du skicka

bjuda innevånarne belägra

alla höfdingar i deras slott.

Folkets tillit bör du eftersträfva

;

stå försigtigt fram som medlare

mellan Kung och undersåtare.

Thure BJELKE (kommer fram till Carl Knut-

son),

Skynda Broder! se de andre ila

emot Stockholm.
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Jag dem hinner nog

ren min lyckas morgonstjema iog.

Jag ej ämnar overksam mig hvila.

(Alla gå. Skådeplatsen förändras).

11 .

Ett kapell i Franciskunet klostret ; ett bildkors står på altaret.

iJet är redan halfmörkt.

BENGT STENSON, MAGNUS BENGTSON, JON PE-

DERSON. (Beiitft Stensou slår tyst, stödjande sig med ena armbågen emot

altarkanten
;
Jon Pederson sitter på förhöjningen vid Choret, och Magnus Bengt-

son står med händerna i kors och synes med hemskt begär afhöra sången. Han
upprepar ailijemt oinqvädet af densamma

\

Jon Pederson (sjunger).

Kung Birger sig gångar

ur Nyköpinga slott,

till sin småsven lönligen han sade:

»Du såg mina fångar;

»de ingen kost då fått? —
Vid blod äro ulfvarne glade.

»De sårade ligga

»i bojor och i nöd,

»sen vid muren bödlarne dem slogo.

»Två Hertigar tigga

»blott ora en smula bröd.» —
Men afgrundens andar de logo.

»Betala jag tänker

»den oförrätt jag led,»

Konung Birger hämdelysten sade.

»I strömmen jag sänker

»de fängselnycklar ned.» —
Vid blod äro ulfvarne glade.

lian for sina färde

så trottsig i sitt hopp;

Och af hunger de Hertigar dogo;

en broder förtärde

sin döda broders kropp.

Men afgrundens andar de logo.
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Magnus Bengtson (viidt).

Ha! det är lör mig en högtidssång.

Tack, Jon Pederson! Du tröstat mig.

Ja, Kung Birgers härndelust var härlig,

då han dräpte sina båda bröder.

Sjung den åter, att mitt hjerta må

läskas af det blod, som andra gjutit,

tills jag sjeif förmått, hvad jag beslutit.

Jon Pederson.

Tyst! jag ser den gamle Germund der,

jag ej vågar sjunga, sträf han är.

12 .

De förre, GERMUND tsonj korsnr sijr och går

sedan långsamt fram

till de andre).

Bengt Stenson .,går emot Germund j.

Nå! hvad liar du spejat ut i staden?

Germund.

Blott en bof bland landsmän speja kan:

jag har gått för er som ärlig man.

Bengt Stenson.

Nå, nå!

Germund.
Jag har mött den tyska Rädsherrn.

Bengt Stenson.

Hvem? Herr Peccatel? —
Germund.

Ja, just den karlen.

Ren förut han visste att Herr Magnus

kommit hit, sen ni var biltog dömd.

Magnus (häftigt).

Dömd? Nej icke dömd ännu af Rådet,

blott af nidingarne öfverröstad.
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Bengt Stenson.

Och du frågade Herr Peccatel

om han ^nnu traffat Biskop Knut —
Germund.

Sjeif han tiliböd sig atl föra honom

hit till klostret, som er döljer.

Magnus Bengtson.

Fader!

huru länge skall jag stängas här

mom denna dystra klostergården?

Jag vill ut och pröfva hillebården,

klylva hjessan på min fiende

och med hån hans sista dödsqval se.

Bengt Stenson.

Tyst mm son! betänk att endast tiden

mognai- hämdens vilda blodört.

Magnus Bengtson (äunu häftigare).

Tiden?

Första ordet, som du sade mig,

om den skymf du led vid Herremötet,

tände afgrundslågan i mitt bröst.

Låt mig hämnas, låt mig hämnas, Fader!

Jon Pederson.

Stilla, stilla! Någon kommer.

Bengt Stenson.

Ha!

Het är Peccatel.

13 .

PECCATEL.

Herr Riddare!

Eder Farbror, Biskop Knut jag träffat,

och jag sagt er tillflyktsort. Han ämnar
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oförtöfvat att besöka er.

Ingen fruktan mer J bören hafva

för er fiende; ty Engelbrekt

tågat nyss med hela Riddarskaran

bort till Stockholm. —
Magnus Bengtson.

Bort till Stockholm, hvad ?

(går oroligt af och an).

Bengt Stenson.

I hvad ändamål?

PECCATEL ^med hånskiatt).

Att rädda det. —
Riddare! jag måste bort också

tidningar af mig ni snart skall få

om hvart steg er ovän gör igen;

lefven väl och glömmen ej er vän! (går).

14 .

BENGT STENSON. MÅNS BENGTSON. GERMUND.
JON PEDERSON.

Germund (ser efter Peccatel),

Nej, man bör visst icke glömma dig;

ty du mins så väl Herr Engelbrekt.

Bengt Stenson.

Alltid är du bitter.

Germund.

Ja, jag föddes

till en plågoande för de onda.

Men så bitter som ni anser mig,

siräfvar jag för friden, och jag skall

er förfölja med min bitterhet,

tills ert hårda sinne blir förmildradt,

och ni söker frid med Engelbrekt.
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Bengt Stenson (afsides).

Fåfängt får du kämpa för det målet,

om min son lärt föra hämdestålet.

(högt).

Biskop Knut nu dröjer allt för länge.

Germund.

Lugna er! han aldrig öfvergifver

den som röfvar kloster eller land.

Ni förundras? — Ha! jag minnes nog

Abbedissan uti Wadstena;

penningkistornas försegling bröt hon,

stal de skatter, man i klostret insatt

till förvar, och frossade dermed. 3^)

Klosterfolket henne hotade;

men hon blef af Biskop Knut beskyddad.

Sjelf han pantsatt sina Biskopsgårdar

just hos er, för att sitt slöseri

underlätta. 3
») Han nog tjenar er

lika vänskapsfullt, uti er nöd.

Magnus Bengtson (sprmgei- häftigt fram).

Fader! — Fienden ifrån oss viker,

och du vill ej, lik en hungrig gam,

spänna vingarna och kröka klorna

för att jaga det förskräckta lam,

som flyr undan ifrån sten till sten?

Nå välan! så låt mig då allen

rusa fram uti min hämdebrånad.

På vår borg skall verlden än förvånad

se vårt stolta sköldemärke pråla;

ty med blod — med blod jag vill det måla.

Bengt Stenson.

Stilla, son! se Biskop Knut der kommer.

Han nog vet att gifva råd. —
Magnus Bengtson.

Ha, råd,
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Usla foster af ett kallt förnuft;

klok är den, som snabba svärdet häfver.

(med qväfd röst).

Låt mitt klämda bjerta hemta luft,

blott en stund, att gallan mig ej qväfver.

(starkare).

Låt mig bämnas!

15 .

De förre, biskop KNUT (träder långsamt iii

och korsar sig flera gånger;.

Bengt StENSON (till Biskopen).

Sök att stilla honom;

han vill hämnas strax på Engelbrekt.

Magnus Bengtson.

Ja det vill, det skall jag. - Låt mig resa

efter honom på hans tåg till Stockholm :

med hans blod jag vill dess portar färga,

eller ila ned till Örebro,

förekomma ryktet om vår landsflykt,

öfverrumpla fästet, slå hans barn

och hans maka ned.

Biskop Knut.

Med klokhet

kan du vinna allt.

Magnus Bengtson.

Med klokhet, klokhet?

Hvilka döda svar på hämdens frågor!

Biskop! vreden känner inga gåtor,

och den frågar genom mig helt enkelt;

hvarför satt min faders farbror tyst,

då hans brorson drefs ur Herremötet? —
Börjar Biskop Knut då äfven darra?

Biskop Knut.

Jag ej fruktar när blott löfvet Hägtar,
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ej en gång n^r hela kronan böjes;

men nclr trädets starka hjerterot

fyckes skakad så att jorden låssas

från dess trådar, då man kunde frukta,

att snart hela stammen kastas om.

Det är intet att vårt land är plundradt,

det är något, att af medborgskrig

far och son sig rustat mot hvarann.

Men ett värre ondt oss hotar redan:

Kyrkans välde trottsas af de djerfve,

som med frihetsandans afgrundsmod

svälla upp sitt tomma bröst, och ingen

utom Konung Erik, räddar henne.

Ärkebiskop Olof vacklar ju?

Än han hemligen mot Engelbrekt

tyckes strida, än mot Konung Erik.

Magnus Bengtson (häftigt).

Nog jag hört af delta munkeglam,

intet enda ord med blod var tecknadt

;

jag vill stryka det ur minnets bok,

ty med mord jag märka vill min lefnad.

Liksom örnen lefver utaf rof,

och hans tjocka senor synas större,

när de prydas utaf ull och dun

af de offer, som han sönderslitit.

Ja, jag vill i striden rusa ut,

Engelbrekt skall se mitt skarpa spjut.

Biskop Knut.

Hämden lågar i ditt bröst, och jag

bör förlåta att du glömmer plikten

;

men jag kräfver klokhet inför verlden,

annars störtar du din hela ätt. —
(sagta till Bengt Stenson).

Dessa båda vittnen träde ut.
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Bengt StENSON (till Germund och Jon Pe*

derson).

Väpnare! vid yttre klosterrummet

hållen vakt, att vi ej öfverrumplas.

Germund (bittert).

Ah! J tre nog ären säkra här:

Mörkrets herre ju er lifvakt är?

(De gå. Det mörknar).

16.

Biskop KNUT. BENGT STENSON. MAGNUS BENGTSON.

Bengt Stenson.

Så, nu ha de gått. Hvad vill min farbror?

Biskop Knut.

Hör, jag bor nu sjelf på Ringstadholm

;

döljen er hos mig.

Bengt Stenson (med viidt löje).

Aha! förträffligt!

Ringstadholm du fått af Engelbrekt

i förläning. Ingen gissa skall

att af gåfvan framstod gifvarns fall.

Magnus Bengtson.

Jag ej gömmer mig; ty i mitt blod

rasar hämden, och jag kan ej hvila.

Som en hamn jag vill i natten ila

tills jag hämd på fienden kan taga,

och i grafven honom med mig draga.

Biskop Knut.

Barn! du yrar. Lär dig klokt att hata

Hvartill gagnar väl din hämdetörst,

om du ej får dricka hjertebloden?

Köld bör hjelten hafva midt i seeren.

Ling. lll. 11
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Magnus Bengtson.

Köld? Ha? finnes der en vätska då,

som kan släcka sjelfva afgrundslågan ?

Låt de kloke söka henne opp;

hämden är min njutning och mitt hopp.

Biskop Knut.

En förklädnad skall du af mig få,

och ett skyddsbref uti kyrkans namn.

Du med dem går säker kring i landet,

följd af tvänne obekanta klerker.

Bengt Stenson.

Det är klokt

Biskop Knut (tyst tni Bengt stenson).

Jag sjelf skall välja dessa:

de hans öfverilning skola hejda

och hans steg bevaka, (högt till Magnus).

Lofva mig

att försigtigt bruka kyrkans skydd

och din hetta öfvervinna.

Magnus Bengtson.

Ja!

Dyrt jag kyrkans skyddsbref då betalar.

Biskop Knut.

Men hon ock ditt samvete hugsvalar;

fall på knä. (Magnus faller på knä).

Utaf min Biskopshand;

tag mot aflat för de synder alla,

som du gjort, och som du ämnar göra.

(lägger sin hand på hans hufvud).

Gå nu, son! med lättadt samvete.

Magnus Bengtson.

Vid det helga korset svär jag nu

att ej ga inom ett Riddarfäste,

ej en gång inom min faders borg.
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förrän jag har störtat Engelbrekt.

Afgrund! nu skall du ej fånga mig,

jag dig trotsar, fast jag tjenar dig. (uppstiger).

Upp! jag kan ej längre här förbida,

stel och hård lik klippan jag mig gör,

att, som det till afgrundsandar hör,

uti natten hämdevapnet smida, (rusar ut).

Bengt StENSON (skyndar till bakgrunden).

Germund! hejda honom! i hans vanvett.

Germund (i dörren).

Elak vana blir vansinnighet;

han er liknar mera än ni vet.

(Bengt Stenson kastar en skarp blick på Germund och hastar ut

tillika med Knut Boson.)

(Täckelset faller).
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ANDEA HANDLINGEN.

(STOCKHOLM).

Korntorget. I bakgrunden synes en gråstensmur med torn på.

1 Uppirädei.

En yngling, en blind gubbe, flere qvinnor och

BARN, som skynda öfver skådeplatsen. Danska fältvakter.
(alla i rörelse).

Ynglingen (ledande gubben).

Far ni fryser. —
Gubben.

Nej, mm gosse! nej!

Jag är ganska varm. Så snart jag hörde

att de svenske Herrarne och Rådet

utanföre Stockholms portar voro,

och att Slottsherrn hade nekat dem

komma in i Sverges hufvudstad;

då begynte blodet i mig sjuda,

och jag måste ut och höra bullret.

Men hur var det rätta sammanhanget,

vet du hvarifrån de kommo?

Ynglingen.

Ja,

från en Herredag i Arboga.

När de hunnit fram till norra porten,

sände de två Borgersmän förut,

med det bud, att de i fredsamt sinne

anlåndt hit. Men Kungens slottsbefäl

tillslöt stadens port och uppdrog vindbron.

Rådet blef förbittradt.
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Gubben (häftigt).

Skall då Svensken

stangas ut från Sverges hufvudstad.

Ynglingen.

Engelbrekt. —
Gubben (hastigt afbrytande).

Ackl är då Engelbrekt

också med dem? Ack! då går det lyckligt.

Ynglingen.

Han och Marsken och tre andra Herrar

redo fram till porten, och befallte

vår Borgmästare förklara strax

hvarför Riksens Råd ej släpptes in.

Och en hatt, som frihetstecken, sattes

på en stång. —
Gubben.

Nå, gick borgmästarn ut?

Ynglingen.

Ja; två Tyskar, sen de undfått lejd,

gingo ut. Sjelf stod jag just på muren

och jag hörde våra Herrars strafford,

som de sände ‘med Borgmästarne

hem till Slottsherrn — Inom porten stod han,

och han böd dem åter skynda ut,

med det svar, att han ej ensam rådde

uti Stockholm; men Herr Kröpelin

skulle yttra sig.

Gubben.

Herr Kröpelin?

han är rättvis, han är god och redlig.

Nå, hvad sade då den ädle Herrn?

Ynglingen.

Ingen vet hur deras samtal slutas.

Jag sprang hem; men svenske Herrarna
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sitta än der utanför i kölden,

och i detta Elerrans väder. — Ha!

Slottsherrns krigsmän springa; — hvilket buller!

(Flera soldater löpa förbi. Buller utom skådeplatsen. Skott höras

ifrån flera häll).

Gubben.

Detta är ju Korntorget, mitt barn?

Ynglingen.

Ja.

Gubben.

Då är det från den norra porten

bullret höres.

(Borgare och krigsmän rusa flockvis öfver skådeplatsen).

2 .

De förre, tvenne Borgare.

Ynglingen (fattar Borgaren, som vill skynda
ut, i armen}.

Säg, hur har det gått?

Ni stod ju vid porten, liksom jag?

Vänta! Svara!

Första Borgarn.

Oh! jag har knappt tid!

När Borgmästarne, för tredje gången

kommo med det svar, att Slottsherrn ej

fått befallning till att öppna porten,

när de Svenske kommo hit så mangrant,

och Herr Engelbrekt ibland dem var;

då förgrymmades de Svenske. — Hastigt

nedslogs frihetstecknet, som de uppsatt.

Marsken ropade: »Jag klandrar icke

»Konung Eriks bud; men jag er visar

»hvilket bud oss Riksens ständer gett.»

Sagdt. Och en Borgmästare han giep

uti nacken, och Herr Engelbrekt
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tog den andra; ty de bägge utgått

utan lejd, den gången. 1 förvar

sattes de, och hela svenska hären

rusade nu fram till norra porten

för att bryta in.

Gubben.

Ocfi Engelbrekt

är nu insläppt här?

Andre Borgarn.

Nej. Slottsherrn låtit

spärra porten. Sjelf han drog sig in

uppå slottet; främlingarne skjuta

ifrån murarne. ^^5)

Första Borgarn.

De hafva drifvit

både får och boskap uppå slottet,

att förtäras, om belägring stundar. '‘®)

Ung och gammal utaf borgerskapet

rusa rnangrant till den norra porten,

för att hjelpa våra Herrar m.

Andra Borgarn.

Hem jag måste, för att hämta yxor,

släggor, hoftänger och annat mer,

som kan sönderbryta portens bommar, (de ila ut).

3 .

Ynglingen. Gubben. Qvinnor. Flickor och barn.

Ynglingen.

Far! jag kan ej längre hejda mig

dit jag måste, för att hjelpa våra.

Gubben.

Rätt, min gosse! skynda, hjelp dem tappert.

(En stor mängd qvinnor inrusa: några bära barn på armarne, andra
hafva dyrbara saker, silfverkärl, bildkors m. m).
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En qvinna.

Skyndom in i klostret! — Sökom der

vid de helga altaren vår fristad.

Flickorna (ropande).

Fräls oss, Heliga Maria! Fräls oss!

En qvinna.

Skyndom, skyndom! striden börjad är.

Ynglingen.

Rådvill är jag; — bullret tager till.

Törs jag lemna er på öppna torget?

Gubben.

Bleknar du vid dessa qvinnors larm? _
Ej för mig, för landet är din arm.

Gå! mig gamle skyddar samma hand,

som förut beskyddat Svea land.

(Qvinnorna hafva småningom tågat bort).

4.

De förre, några Svenska Borgare.

En Borgare (tränger sig fram mellan de

ännu qvarblefna qvinnorna).

Undan! Undan! svenska Herrarne

komma hit.

Ynglingen (går mot bakgrunden).

Är porten öppnad?

En Borgare.

Redan. —
Hit till Korntorget går hela skaran,

likasom uti ett segertåg.

Ynglingen (hastar tni gubben).

Herrarne ren kommit in.
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Gubben.

Maria

!

hjelp dem, att vårt arma land befria

!

(Allt flera Borgare intränga beväpnade med yxor, släggor och annan

redskap. Upp öfver muren synes strid emellan de Svenska

och Slottsherrns krigsfolk. De sednare vika).

En Borgare (pekar åt muren).

Kämpar Engelbrekt ej der på muren?

En annan.

Jo; han drifver dem tillbaka, se!

redan gå ju våra in i tornet ?

5 .

De förre. CARL KNUTSON. THURE BJELKE. flera

Riksråd och Svenner, i reskläder. Sedan Ärkebiskopen,
åtföljd af en Riddare samt en mängd ryttare i blanka rustningar).

Carl Knutson (med Riksbaneret i handen).

Här planteras Sverges Riksbaner

Hit en livar som för sin fosterbygd

önskar godt! Här skall han njuta skygd.

(Allt flera skocka sig omkring det uppresta baneret).

Ärkebiskopen.

Det baner, som Rikets skyddspatron,

som Sanct Erik Konung fordom bar,

då han af en trolös frände anfölls,

och för segervinnarns hämdebila

måste böja ned sitt krönta hufvud.

Detta Riksbaner, vårt Sverges värn,

hviftar fridens helsning åt er alla.

Må Sanct Eriks konungsliga hamn

sväfva öfver alla trogna Svear,

hvilkas sinne bär dess oskuldsfärg,

hvilkas hjerta, likt det röda korset,

blöda vill för kyrka och för land!

(Alla korsa sig för baneret; och Ärkebiskopen talar emellertid

sakta till Carl Knutson).
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Riksmarsk, hör! jag nu med Rådet går

till Svartbrödraklostret, för att hålla

valförrättningen^ sorn aftald blifvit.

(pekar på sin Riddare).

Riddare Carl Månsson, hvilken anför

allt mitt Rytteri, skall lyda dig,

och vid första vink tillstädes var.i;

nu han följe rnig med all min lifvakt.

Carl Knutson.

Lätt kan hoppet svika. —
Ärkebiskopen.

Nej, min vän!

Valet har jag ren i mina händer,

stödd af våra vänner, våra fränder;

och med seger kommer jag igen.

(går med Riddaren och sin lifvakt).

6.

CARL KNUTSON. THURE BJELKE. några Riksråd

och SvENNER. Borgerskap. ENGELBREKT. ERIK PUKE.
BRODER SVENSON. NILS och BO STENSON. BERMAN.
PEHR MAGNUSSON. Krigsfolk.

Engelbrekt, (i samtal med Berman).

Är då slottets port tillspärrad?

Berman.

Ja!

Intet utfall derifran befaras.

Broder Svenson.

Och de flesta tornen omkring muren

äro redan tagne. —
Engelbrekt.

Lycklig börj.in.

Slutet dock beror ulaf vår klokhet.

(går till Carl Knutson).
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Riksmafsk! Hären måste vi fördela,

att ej fienden oss öfverraskar.

Under slottets murar leda lönhvalf.

lätt de kunde smyga derigenom,

och med eld och brand förhärja staden.

Broder Svenson.

Borgarenas bistånd är oss nödigt;

de vid stadens Rådhus böra samlas,

för att höra hvad heslut vi taga.

Carl Knutson.

Det är billligt.

Engelbrekt.

Skyndom, Vänner! fort!

att nu storma raskt de andra tornen.

Innan aftonen bör Slottsherrn ligga

som en björn uti sitt trånga ide,

sugande sin ram inunder yrsnön, (de gä).

Gubben.

Var det ej Herr Engelbrekt, som stod

här utmed mig?

En Borgare.

Rigtigt det var han.

Ynglingen.

Ack! jag ville se den ädle Herrn!

Alla.

Ja, vi vilja se Herr Engelbrekt!

(De gå; skådeplatsen förändras).

7.

Stortorget. I bakgrunden Kyrkan och Slottet. Vid ena sidan Rådhuset med en

upphöjning framför.

Befål. mån och Ynglingar. Våpnade samt Qvinnor
och Flickor, inkomma under fältmusik af trummor, pipor och

basuner.
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Befäl. Rusten er, rusteu er! Fienden ljungar kring

fälten.

Krigsfolk. Flickornas kyssar skola hjeltarnes ärr försköna.

Ynglingar. Skyndom ess! skyndom oss! — Faran är syster

med hjelten.

Mödrarnes tårar må den fallne belöna!

Flickor. Upp! till seger färdige,

Mödrar. Och er födsel värdige.

Fäder. Och som fjällen härdige.

Flickor, Mödrar 1

och Fäder.
|

Kämpen för frihet och frid.

Krigsmän. Vår strid skall med seger bekrönas.

Ynglingar. Vär kärlek med trohet belönas.

Befäl. Vår ära af minnet förskönas.

Alla (under full

krigsrausik). Väpnen er Sviar!

(De tåga bort).

8.

BRODER SVENSON. NILS och BO STENSON. ERIK
PUKE inkomma under samtal. Flera Svenner följa efter;

sedan BORGARE.

Broder Svenson.

Jo, de redan valförrältningen begynnt

som jag säger. Jag är äfven kallad.

Nils Stenson.

Marsken är min svåger; men förgäfves

han mig smickrar. Aldrig skall han segra.

Engelbrekt bör bonom öfvergå

ocb min röst i Rådet skall han få. (gär jemte Bo
Stenson).

Erik Puke (häftigt).

Hvad behöfs Riksföreståndare,

då vi bafva med oss Engelbrekt?

Blef ban icke sista året utnämd

till Rikshöfvitsman för hela Sverge? “)
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Broder Svenson.

Du nog känner deras afundsjuka. —
Men han är så lycklig i sitt värde,

sjelf han icke vet hur stor han är

Se vi andra, huru vi dock skryta

med vår lilla varelse; vi tro

att vi äro något mer än andra,

då den första mannen, Engelbrekt,

är en sällsam ring i denna kedja,

hvilken, vid och stark, är öfverallt

fri och ledig, och beröres blott

på två ringa punkter af de andra.

Erik Puke.

Ensam stod han emot Konung Erik,

då all andlig och all verldslig magt

ödmjukt höjde sig för Kungens vink.

Och när han bekämpat farorna,

kröpo klerker, ädlingar och Råd

fram ur sina gömslor, för att ropa:

striden, blöden för vårt sjelfbestånd.

(står i dyster tankfullhet, flera borgare hafva samlats).

Broder Svenson.

Tyst! lät ingen höra hvad vi tala:

Fort! vi måste bort dit man oss kallat.

Erik Puke.

Jag vill speja ut hur valet går,

om det ondas anhang segren får.

(De gå ut åt olika sidor, hvar och en åtföljd af sina Svenner).

Första Borgarn.

Mycket ha de Herrarne att göra.

Den andre.

Mest har likväl Engelbrekt af alla:

hit till Stortorget han kallat oss,

att på stadens rådhus öfverlägga

om vårt bästa.
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Den förste.

Tyst! jag ser vår Riksmarsk.

(Flera borgare iukomma).

9.

De förre, CARL KNUTSON med Riksmarsks-stafven,

Svenner; strax derpå ENGELBREKT och Flera borgare.

Flera.

Gifven plats för Riksmarsken!

Andra.

Ge rum!

(Carl Knutson går upp på förhöjningen, helsande åt alla sidor.

Ett starkt hurrarop höres utom skådeplatsen).

Första Borgarn.

Hör! nu kommer visst Herr Engelbrekt.

Så de hurra!

Andra Borgarn.

Mången, som det hör

får visst öronverk. —
(Engelbrekt inkommer, åtföljd af en mängd Borgare).

Flera (af de fömt innevarande).

Se Engelbrekt!

Alla (på skådeplatsen).

Hurra! Lefve, lefve Engelbrekt!

(Engelbrekt går upp på förhöjningen, der Carl Knutson är. Starkt

sorl ibland Borgerskapet. Carl Knutson vinkar med riks-

marsks-stafven. Tystnad).

Carl Knutson.

Hören svenske Män och Borgare!

Svea Rikes Råd till eder talar

genom mig. Till Kungens Slottsbefäl

hafva vi ett fridsbud redan sändl,

att med dem i vänskap öfverlägga

hvad för Sverges hufvudstad och land
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Han som fiende oss emottog;

skulle han ännu sin hätskhet röja,

ännu stämpla emot frid och lag;

viljen J då Sverges frihet värja?

Hjelpa det förtryckta fosterlandet

och befria eder hufvudstad?

Om i detta velen, svaren alla

och med händerna i höjden, gifven

Svea Råd och Herrar er försäkran

och er trohetsed

Flera (med upplyfta händer).

Vi gifva den.

Andra (med upplyftade vapen).

Lefva eller dö för Sverges frihet!

Alla.

Lefva eller dö för fosterlandet!

Första Borgarn.

Hvarför talar ej Herr Engelbrekt,

det är första gången han oss samlar?

Andra Borgarn.

Vi ha längtat alt få höra honom,

för att veta allt, som han har gjort

för vårt land; ty ryktet ljuger oftast:

om det goda talar det för litet,

om det onda talar det för mycket.

Alla.

Engelbrekt skall tala!

Engelbrekt.

Jag vill tala, att mitt handlingssätt

måtte tydligt framstå för enhvar.

Jag behöfver ej påminna er

hvilka olycksfrukter Sverge redan

utaf Galmare förening skördat.
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Huru Svenskar mot sig sjelfve stridt,

sjelfve, blott till Margarethas fördel,

öfvervunno Konung Albrekts Tyskar,

att till henne Sverges krona ge.

Hur hon bröt föreningsvilkoren:

satte främlingar att styra Sverge,

förde bort dess skatter och dess papper;

allt J kännen. — Hennes systerson,

Konung Erik, efterträdare

blef i magten och regeringssättet.

Sju och tjugu år han spiran fört

öfver Nordens trenne kungariken.

Länge hafva vi hans hätskhet rönt,

sett det våld, hans Länsherrar föröfvat.

Jösse Erikson i Dalarna

lät i rök de arma bönder qväfva,

spände barnaföderskor för plogen,

att på en gång mörda tvänne lif.

Dalamenighetens rop då väckte

mig ur skuggan af min tysta bergsbygd,

när de sig mot främlingarna reste.

Dristigt for jag sjelf till Konung Erik,

bad om skydd för vårt förtryckta land,

böd mitt hufvud om jag förde lögn.

Han befallte rådet pröfva saken;

och förnöjd med svaret for jag hem: «")

tvisten undersöktes, och jag reste

med ransakningen till Köpenhamn;

men Kung Erik mottog mig med vrede.

Nu var ingen räddning mer att hoppas.

Dalamenigheten skockades,

att med egen arm sin rätt försvara.

Mig de kräfde till sin höfvidsman

;

löftet, som vårt Råd och jag dem gifvit,

att få hämd-på Konung Eriks våldsmän,

bandt mig nu; jag måste ställa mig

framför hären. Svea Råd oss mötte.
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för att mäkla frid. Det lyckades:

på dess bud och på min förbön gingo

alla till sitt hem, och hären skiljdes. ®^) —
Men den lidna skymfen retade

främlingarne; grymmare de blefvo. ®“)

Nu var icke mera tid att mäkla;

Dalamenigheten samlades,

att förjaga Jösse Erikson. ®®)

Svenska Rådet åter antog saken: ®®)

länet åt en annan främling gafs.

Den fordrifne Jösse Erikson

retade Kung Erik: värre odjur

han till fogdar satte. — Dalafolket

tog till svärdet nu för tredje gången. «®)

Rikets Adel sig församlade:

Riddare och Svenner följde oss. ’«)

Snart vår styrka växte, lik en vårflod.

Konung Erik, skrämd af detta buller;

mindes nu de löften, som han svikit,

och ånyo gaf han hala löften,

för att åter svika oss. — I Calmar

ny förening blef med honom gjord. '*)

Svenskarne ej ville krossa spiran;

de blott ryckte gisseln från hans fogdar.

Stormen hindrade Kung Eriks ankomst;

Rådet honom väntade förgäfves.

Jag med menigheten öfverlade

hvad vi borde göra för vårt land,

och beslutet fördes ut med drift.

Riddar Erik Puke gick att frälsa

Norrland, liksom Finland. Sjelf jag drog

hit till Stockholm med min bondehär;

stillestånd jag slöt, och ryckte bort;

ty den ädle Kröpelin var der

Slottsherre. Men fäste efter fäste

tog min tappra här från Kungens fogdar.

Riksens Råd, af detta buller väckt,

Ling. JU. 12
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höll i Wadstena ett Herremöte. ”)

Snart man allmänt gillade mitt syfte,

i ett bref blef uppsagd tro och lydnad

mot Kung Erik. Jag med bondehären

tog hans fogdenästen. Kungen tänkte

underkufva oss med härsmagt. Flottor

rustades, men stormarne dem sänkte

ned i hafvets djup. Kung Erik sjelf

kom till Stockholm; ty dess fasta slott

var ännu i främlingarnas händer.

Nu belägrade vi Konung Erik

i hans hufvudstad. »’) Han måste låta

till ett fredligt löfte sig beqväma.

Vapenhvila gjordes: rättegång

skulle hållas mellan oss och Kungen. ®3)

Erik, lemnande i hufvudstaden

ny besättning, skyndade förklädd

genom Sverge bort till Dannemark. ®^)

Än dagtingades, och Riksens Ständer

visade sin eftergifvenhet:

de blott kräfde att man skulle hålla

Calmareförbundet oförkränkt.

Alla.

Bort med Calmareförbundet!

(upprepas flera gånger).

Andra.

Stilla!

Engelbrekt.

Fjerde gången jag nu nederlade

frihetsvapnet, för att vinna lugn,

litande på Konung Eriks löften;

men de voro falska. Svenska Rådet,

kalladt utaf er och edra landsmän,

har nu framställt frihetens standar.

Skulle det nu åter blodbestänkas,

skulle friden dö för friheten.
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då är för oss alla samma mål:

mod och enighet skall bli vår lösen.

Inga plundringar och intet våld

må vår här föröfva; ty den väpnas

för att kufva, ej att nära våldet.

Lofven då med ordning och med lydnad

följa edra förmän, och jag skall

åter som er trogne stallbror framgå,

kämpande för vårt förtryckta Sverge.

Alla.

Ordning, lydnad lofve vi åt eder.

Engelbrekt.

Må våldsverkarn alltid bli bestraffad.

Alla.

Ja, våldsverkaren skall blifva straffad.

10.

De förre, PEHR MAGNUSSON, och några Svenner.

Pehr Magnusson.

Ifrån slottet kommer jag. Ert bref

lemnade jag Slottsherrn; men hans svar

var fiendtligt: han ert fridsbud afslog;

alla Svenskar öppen fejd han tillsagt.

Inför oss han böd besättningen,

å Kung Eriks vägnar, nederlägga

alla Svenskar, hvar de träffas kunde.

Carl Knutson.

Ofvermodigt talar nu den djerfve;

men hans språk blir en gång mildare.

Den försäkran Konung Erik gifvit

Slottsherrn sjelf bevittnat, sjelf han sett

att Kung Erik brutit sina löften.

Frid vi sökte, men han griper svärdet,

han emot oss har förklarat fejd.
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Väl! må fejden då med kraft begynna,

att han snart dess verkan röna får

Krigsredskapen skola föras hit,

slottets murar genast innespärras.

Fred vi velat stifta; men förgäfves;

derför må nu krigsbaneret höjas

och till frihet mana Sverges barn, —
Gån och rusten er; ty tiden hastar;

kanske Slottsherrn hoppas få förstärkning,

Öfverallt vi skola redo finnas,

ej förutan blod ett steg skall vinnas.

Folket, (deiadt).

Striden börjas. — Strid för fosterlandet!

Andra.

Strid för friheten i land och stad. (alla tSga bort).

11 .

CARL KNUTSON, ENGELBREKT, PEHR MAGNUSSON,
SVENNER.

Engelbrekt.

Riksmarsk! kom i Vårfrugillesstugan,

om belägringen att öfverlögga.

Ordning höfves; början af en resning

lägger grunden till dess hela framgång.

Får den vilda hopen rasa fritt,

blifver lyggellöshet allas vana;

och den liknar då den vilda springarn,

som från ledarn tyglarne har ryckt.

Han förgäfves söker fatta tygeln,

och hans många rop allenast ägga

mer och mer den yra springarns ifver.

Carl Knutson.

Som en frostnatt bryter sommarhettan

och förqväfver hela rnaskeyngeln,
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så vi böra hejda deras ifver. —
Vi då mötas uti vårfrustugan?

Engelbrekt.

Oförtöfvadt.

(Carl Knutson går med Svenner).

12 .

ENGELBREKT, PEHR MAGNUSSON, JOHAN ANDER-
SON, Svenner.

Engelbrekt.

Johan Anderson!

Fann du ej den äd!e Kröpelin?

Johan Anderson.

Nej; men jag del säkra rykte hört

att han flyktat till Gråmunkeklostret;

säker att i Helgedomens sköt

skulle redligheten hållas helig.

Engelbrekt.

Jag har låtit honom eftersöka

öfverallt, att han ej måtte lida

något öfvervåld af blinda hopen.

Han är älskad utaf en och hvar;

likväl kunde, för Kung Eriks skuld,

någon, i sin första frihetsyra,

öfva våld emot den ädle mannen.

Vänner gån till Gråmunk-klostret strax,

hälsa honom ifrån Engelbrekt,

sägen att hans redlighet mot Svenskar

honom skyddar från allt öfvervåld.

Bedjen honom flytta till sin gård

här i staden; ty Gråbrödra-holmen

skall besättas af vår krigshär. Ingen

vet hvar striden drabbar.

(Pehr Magnusson, och Johan Anderson gå).
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13 .

ENGELBREKT, Svenner, BRODER SVENSON.

Broder Svenson.

Engelbrekt!

Jag har sökt dig öfver allt, bland hären.

Engelbrekt.

Broder Svenson! i ditt tal och uppsyn

döljer sig en vigtig hemlighet.

Broder Svenson.

Vän! vi stå och falla på en gång.

Jag som Rikets Amiral har stridt

för Kung Erik, men blef slätt belönt.

Du som Sverges räddare har kämpat

mot Kung Erik, och hvad blir din lön? —
Hör! i hemlighet har Erkebispen

sammankallat trettio Valherrar

i Svartbrödraklostret, för att välja

en Rikshöfvitsman, som med sin magt

må besörja alla rikets värf,

och bevaka alla företag.

Engelbrekt.

Detta är ju ganska klokt och nyttigt? —
Ärkebiskop Olof tänker rätt.

Broder Svenson.

Men han nämner egenmyndigt dem

af Prelater, Riddare och Svenner,

som vid detta valet skola rösta.

Sjelf han förer ord och klubba der.

Jag ej mera vet ännu af saken,

än att du och Puke och Carl Knutson

blifvit förda uppå listan. — Ja!

Ren jag spår att du ej vinner segren;

ty jag känner Ärkebiskop Olof.
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Hvad du gjort för Sverge och för honom

glömmer han, och fruktar i sitt hjerta,

att hans Biskopsstaf för bräcklig blir

mot ditt höfvitsmanna svärd. —
Engelbrekt.

Du sårar

mig och Erkebiskop Olof lika

med din vänskap. Låt dem välja fritt!

Icke vägrar jag att lyda den,

som de anse värdig herraväldet.

Broder Svenson, (bestämdt.)

Men jag är en gammal ärlig sjöman,

och jag lyder ingen ann än dig.

14 .

De förre, ERIK PUKE.

Erik PUKE (i fullt raseri).

Död och hämd! — Af harm mitt hjerta sväller,

knappt jag mägtar röra tungan. —
Engelbrekt.

Hvad ?

PUKE.

Bröder! Valförrättningen är slutad.

(till Engelbrekt).

Du fick trenne röster, jag fick två

och Carl Knutson ensam tjugufem!

Erkebiskop Olof är en bof;

Han, — Carl Knutson, — alla skola krossas.

Folket skall få veta hur de valt.

Folket är för oss, det vet jag säkert. «»)

Jag ett uppror skall emot dem väcka,

att Carl Knutsons list och högmod bräcka.
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Engelbrekt.

Rasar Riddar Puke?

PUKE.

Ja, jag rasar.

Hämd och död jag endast söka skall,

om det kostar än mitt eget fall. (rusar ut).

15 .

ENGELBREKT, BRODER SVENSON, Svenner.

Engelbrekt.

Broder Svenson! ser du Sverges fara?

Nu kan Konung Erik segra lätt,

Jag besvär dig! hejda Riddar Puke,

annars störtas vi i hjelplös ofärd.

Tro ej att mitt bröst är känslolöst

vid den ringa aktning, man i valet

visat mig med denna undervigt

uti röster, mot Carl Knutsons rätt.

Men det är ej magt jag eftersträfvar.

Tacksamheten blott belönar hjelten.

Så att glömmas, så att nedersätlas

måste ändå smärta. Se, Carl Knutson

hade vunnit segren öfver oss,

om en enda röst han mera fått

än vi andre. — Ja ensidigheten

sårar mig, men ej Carl Knutsons lycka.

Broder Svenson.

Engelbrekt! du ser Carl Knutsons band

vill dig störta. Rädda dig i tid

annars störtas du, och sen vårt land. —
(Larm utom skådeplatsen).

Engelbrekt.

Kom! jag hör der borta gny och larm;

låt oss se hvarföre folket stormar.

(vill gå. Flera Borgare inrusa).
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16 .

De förre, NILS STENSON, Borgare. Strax derefter

THURE BJELKE och Rådsherrar.

En Borgare.

Här är landets Fader Engelbrekt.

Andra.

Han och ingen annan skall oss föra

uti striden.

Andra.

Han och ingen annan!

Thure BJELKE (instörtande).

Vänner, hören mig! I Rådets namn

talar jag till eder.

Flera.

Bort med Rådet!

De vår Engelbrekt ju öfvergifvit,

nu vi öfvergifva dem igen

Andra.

Bort med Rådet! Bort Carl Knutsons vänner!

Andra (inkomma).

Engelbrekt och Puke stå för oss.

De för menigheten endast strida.

Nils Stenson.

Blef ej Engelbrekt af Rikets Ständer

korad ut till Rikets höfvitsman;

och nu stänges han från detta värf?

Hvarigenom har han det förverkat?

En Borgare.

Låt dem stiga fram, om de sig drista.

En annan.

För vår Engelbrekt vi föra ordet,

och dess ljud är jernets rena klang.
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Engelbrekt (som åter uppgått på förhöj-

ningen, ropar till dem).

Vänner ! Borgersmän! jag äskar ijud.

Några

Engelbrekt vill tala.

Andra.

Stilla! Stilla! (tystnad).

Engelbrekt.

Kännen J ej mera Engelbrekt?

Hafven J ren glömt ert gifna löfte,

att med ordning och med lydnad följa

en och hvar, som eder förer an ?

Nej! J kännen icke Engelbrekt!

Fyra gånger har han dragit svärdet;

men han kämpade mot laglösheten.

Intet spår af våld har märkt hans bana,

han var modig, men han visste kräfva

tukt och lydnad utaf sina vänner. —
Nej! J kännen icke Engelbrekt,

och han vill ej mera följa er,

sen J icke striden för ert land;

utan drifvens efter egna infall.

Se! jag älskar Svenskarne som bröder;

men de känna icke denna kärlek,

då de gifva fienderna segren,

blott för det ej Engelbrekt dem anför, (tystnad).

Thure BJELKE (uppstigen på förhöjningen).

Ej vill Engelbrekt oss öfvergifva?

Så han kan ej löna Svears tillit,

ty de glömma icke hvad han gjort.

(vänder sig till Engelbrekt).

Rikshärmästare! om nu ni ville

lemna oss i största olycksstunden,

då vi kände icke Engelbrekt.

Hör jag vågar ett förslag: Carl Knutson
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blir med Riddar Puke här i Stockholm

att belägra slottet. — Engelbrekt!

fästningarna öfver hela landet

måste ni belägra. Menigheten

lyder er uppå er första vink.

Fienden er fruktar. Halfva segren

hafva vi i er; — om Herren vill. —
Inför Rådet skall jag denna önskan

nu framföra.

Broder Svenson.

Riddar Thure Bjelke!

klokt du talade, och jag vill följa

Engelbrekt kring hela Svea land,

för att rycka det ur Eriks hand.

Flera af Folket.

Engelbrekt skall föra oss i striden.

(Engelbrekt vill tala; men hindras af bullret).

Allmänt rop.

Hela Sverge är hans stridsplats än,

snart han kommer segerkrönt igen.

(Flera inkomma. En mängd ynglingar springa upp på förhöjningen,

lyfta Engelbrekt på sina armar).

Lefve! Lefvel Lefve Engelbrekt!

(De bära honom ned från förhöjningen, under beständigt upprepande
af dessa ord, Engelbrekt bäres sålunda ut från skådeplatsen,

åtföljd af allt flera och flera, som inkomma och föröka tåget).

(Täckelset faller).
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TKEDJE HANDLINGEN.

(RINGSTADHOLM),

En skogslund genomskuren af en landsväg vid hvilkeu står ett kors. I bak-

grunden vid sidan är en kolraila. Längst borta synes Ringstadholms slott.

1 Uppträdet.

ENGELBREKTS FRU och BARN, NILS PUKE, PEC-
CATEL, EN GAMMAL MUNK, EN TÅRNA, NÅGRA TJENARE.
(Frun sitter vid ett träd, med ett bref i lianden. Gossen sitter på Pukeus knä.

Flickan sofvande, lutar hufvudet mot Tärnans arm. Tjeuarne ligga längre bort

utmed sina hästar, som stå bundne vid träden).

Gossen (kysser N. Puke).

Hvad jag håller af dig, gamle Riksråd!

Nils Puke.

Hvarför det, min gosse?

Gossen (smekfuiit).

Ty jag hört,

att du är min pappas bäste vän.

Men du är väl redan trött i knät?

Jag är ej så lätt, fast jag är liten.

Nils Puke.

Ah! ännu kan gamle Puken bära

slika bördor.

Gossen.

Kors! så grå du är

i ditt hufvud! — Blifver pappa också

lika grå, om han får lefva något?

Nils Puke.

Ja, det blir han visst.
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Frun (för sig sjelf).

Om han får lefva!

Gossen (hoppar ned af knät och springer

till Frun).

Mamma! du mig sagt, att Herreslottet

som der borta syns, är Ringstadholm;

hvilken bor der?

Frun.

Biskop Knut.

Gossen.

Han är

visst en ärlig svensk; ty pappa låter

endast sådant folk få bo i slotten.

(Frun, Munken och Puke se forskande på hvarandra. Gossen

fortfar bedjande).

Få vi ännu icke resa, mamma;

ty vi komma annars aldrig fram

dit, der pappa är? —
Frun.

Jo. snart min gosse,

när blott våra hästar hvilat sig.

Gossen.

Hvad min syster sofver långe

!

Frun.

Tyst!

Väck ej henne; hon är trött af resan

Gossen (misslynt).

Hm! så tråkigt, (går åter fram till frun).

Får jag springa då

fram till torpet, der Herr Kettil är?

Frun.

Gerna, men f(jlj gångstigen försigtigt,

att du ej i skogen vilse går.
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Gossen.

Åh! jag redan ser hvar kojan står (skyndar at).

2 .

FRUN, FLICKAN, PUKE, MUNKEN, PECCATEL,
Tårnan, Tjenare.

PeCCATEL (inställsamt).

Ädla fru! ni vågar allt för mycket:

låta gossen så allena gå

har i skogen!

Munken (afbrytande).

Nej, Herr Peccatel!

vet en gosse måste vara dristig!

han är ämnad, att för landet strida.

I det stora hela skall han verka.

Störst är qvinnan när hon glömmas kan,

för att lefva blott för barn och man.

Händelserna honom med sig drifva,

till försakelse de henne lifva.

3.

De förre, TvÅNNE Kolare, (som smyga sig for-

skande fram ur en kolmila).

Första Kolarn (hviskande).

Jo, det är just, som jag sade nyss.

Fru och barnen, Peccatel och Puke.

Andra Kolarn (vid sig sjeif).

Hämden gifver krampa åt min hand.

Dolken, som jag en gång gömt i barmen,

kan jag icke mera släppa. Hvad?
skall den blottas?

Första Kolarn (fattar honom i armen).

Skynda! lätt vi röjas.
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Andra Kolarn (kalit).

Kom då! (De smyga sig mellan träden, koxande åt det stället,

der de andra sitta).

Frun.

Underligt det är, men jag just tycker,

att kring detta Ringstadholm är allt

hemskt och ödsligt.

Munken.

Kanske är det minnet

af de faror, som er make hotat,

då han Ringstadholm belägrade,

vid sitt andra fälttåg.

Frun.

Förr jag häpnar

för det Biskop Knut här bor —
PECCATEL (afbrytande).

Hvad tankar?

Biskop Knut är ju en verksam vän

af Herr Engelbrekt. —
Frun.

Men han är farbror

till den gamle Riddar Bengt på Göksholm.

Såsom äldst af slägten Natt och Dag,

torde Biskopen väl skydda denne.

Flickan, (uppvaknad, springer, skälfvande

i famnen på Frun).

Mamma! mamma! tvänne svarta spöken

såg jag skymta fram emellan träden,

i det samma, som jag vaknade.

Frun.

Ahl du drömde! *— jag såg ej det minsta.

PECCATEL.

Jo, jag tyckte också att jag såg

något skymta.
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Flickan.

Tänk, om det är skogstroll?

Lilla Mamma
!

jag är så förskräckt.

Frun (smeker henne).

Läs ditt Ave, och var icke rädd.

Vid det helga korset vi ju sitta?

Flickan (förundrad).

H varför står det helga korset här,

utmed vägen?

Munken.

För de resande,

ty hvarenda dag vi böra alla

för det helga korset nederfalla.

Om vi innerligen sucka der,

skyddas vi för mörkrets hela här.

Flickan.

Men hvar är min lilla bror? Ack! säg mig!

han är ju så långt från helga korset.
'

Munken (betydningsfullt).

Ja, ännu är han väl långt från korset.

Flickan.

Och vår pappa är i Stegeborg,

det är mycket långt från detta stället?

Frun.

Mycket långt för den, som troget längtar.

Flickan ('blir varse gossen).

Ha ! min bror. (springer honom till mötes och smeker honom).

4 .

FRUN och FLICKAN, NILS PUKE, MUNKEN, PECCATEL,
Tärnan, KETTIL, GOSSEN.

Kettil (tui Frun).

Ren hästarne sig hvilat.
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Än står solen högt på himmelen.

Ädla Fru! vårt tåg begyns igen;

men ni syns så matt.

Frun.

Nej, gode Kettil!

Mödor, faror jag ej räkna bör,

då min väg till Engelbrekt mig för.

Kettil.

Mödor, faror? — Ja de kunna ökas.

Jag har hört, att nyss en tysk besättning

smugit ur sitt näste, för att plundra.

Bönderna nu hålla skall med dem.

Lyckligtvis förrn resan börjades

lät jag våra tjenare beväpnas.

PeCCATEL (listigt).

Oh! man kunde resa lika säker,

sen Herr Engelbrekt så ofta segrat.

Kettil (bittert).

Ja, visst var det fordomdags långt värre,

i Kung Albrekts tid, då tyska bandet,

Hättebröderna här rasade.

Säg Herr Peccatel?

Peccatel.

Herr Kettil minns

hvad som andra längesedan glömt.

Kettil.

Minnet är en härlig gåfva, ja!

men för er är kanske glömskan bättre.

Munken.

Inga tvister! — Vi ha tvister nog.

(till Frun).

Längre bör vår resa ej fördröjas.

Ling, III. 13
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Frun (till Tärnan).

Gör dig färdig.

(Alla göra sig färdiga. Kettil väcker tjenarne, som laga hästarne

i ordning. Tärnan bär ned sakerna till dem; de binda dem
vid sadlarne).

Gossen (tiii flickan).

Hej! nu får jag rida,

det blir roligt.

Flickan.

Oh! så lagom roligt.

Gossen.

Ja, du är så rädd att falla. — (springer till Frun).

Mamma!
se, der kommer Johan Anderson.

Frun (häpen).

Hvilket möte!

Gossen.

Ack! nu får jag höra

många sagor. (springer emot honom).

Frun.

Många dystra sagor! (stöder sig emot Munken).

Munken.
Lugna er! Hans bud vi veta får;

ingen fruktan, förr än viggen slår.

5 .

De förre, JOHAN ANDERSON, En Småsven.

Nils Puke.

Johan Anderson? Hvem skickar er?

med Herr Engelbrekt ni drog i fält,

och nu är ni här?

Johan Anderson.

Vår ädle Herre

har just skickat mig till Örebro
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Frun (förskräckt).

Och hvad är på färde?

J. Anderson.

Ingenting.

Allt går raskt, liksom en högtidsdans.

Nyss Herr Engelbrekt tog Stegeborg,

och han måste hufvudstupa bort,

ned åt Tjust och Calmar, med sin krigshär. »»)

Frun.

Hvad! han är då ej vid Stegeborg?

J. Anderson.

Nej; han har mig skickat, ädla fru!

hem till er, med detta bud, att ni

icke måtte företaga resan,

förr än han ånyo skref derom.

När han gjort belägringen vid Calmar,

ämnar han sig in i Westergöthland,

och han vill då låta hämta er,

till sitt muntra läger.

Frun.

Grym han är,

som ej unnar mig ett ögonblick.

Nils Puke.

Er hans tankar höra till; hans tid

tillhör landet. Kan ni annat vänta?

Ifrån ort till ort han måste ila,

för att fienderna öfverraska.

Lik en örn den stora hjelten bör

flyga öfver berg och slätt, att söka

rofvet upp, ehvar det gör sitt näste.

Frun.

Ja, jag vet det hörer hjelten till;

men hur högt än örnen flyga vill,

kan den lömska pil, som jägarn sänder.



196

skicka honom ned till dödens stränder.

Hör! jag måste varna Engelbrekt;

han är öfvermodig, oförskräckt. —
Jag vill resa (till Kettil). Sadla gångaren.

(till Nils Pake).

Om ni icke följer mig dithän,

vill jag fara ensam.

Nils Puke.

Under fejden?

J. Anderson.

Många våldsmän svärma om i nejden;

Sjelf jag mött dem; de mig ville plundra,

men min snabba häst mig räddade.

Lifvet fick jag ej i striden ge,

förr än jag mitt budskap framfört hade,

och för resans faror varnat er.

Här vid torpet rastade jag sen,

då er småsven kände mig igen.

Peccatel.

Tillåt, ädla fru! jag lemnar erj

till Herr Engelbrekt jag måste hasta.

Frun.

Hvad ni göra eller låta bör;

ni bestämme sjelf.

Peccatel (bugande).

Ett snart besök

skall han gifva åt sin ädla maka,

på min bön.

Kettil (bittert).

Ert förespråk häri

torde uppå bruten Svenska bli. (Peccatel går).

6 ,

De förre, utom PECCATEL.
Kettil.

Allt är färdigt till vår återresa.
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Återresa ?

Frun.

Nils PUKE (bestämdt).

Ja. jag följer er

hem till Örebro; men ni förlåter,

om än icke ni vill vända åter,

för jag edra barn till edert hem;

modrens fel skall icke drabba dem.

Frun (efter kort besinnande).

Ni skall märka af mitt handlingssätt

om ej Engelbrekt utaf sin maka

finner sina vänner äras rätt.

(till Johan Anderson).

Strax jag far till Örebro tillbaka;

återvänd till eder Herre; säg

att hans budskap mött mig på min väg;

att jag kämpat, och jag lydt hans vilja;

men jag tror alt fridens sköna lilja

en gång växer med sin oskuldsknopp

ibland krigets vilda tistlar opp.

Munken.

Den som offrar sig för verldens väl,

har ju verldens Gudom i sin själ?

Nils Puke.

Bär en trofast helsning till er Herre,

från hans äldsta vän i Svea land.

KETTIIj (med ett handslag).

Detta ifrån gamle Kettils hand.

Frun (skyndar fram med båda barnen).

Nämn ett ord för honom, då och dä,

om hans maka och om dessa små;

hur de ofta nämna pappas namn,

längta att få slutas i hans famn.
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Gossen och flickan (båda i tårar).

Helsa pappa!

Munken.

Skynden, skynden er!

Ingen bör förlänga sorgens stunder.

Om vi tunghändt böja blomman ner,

möta oss blott taggarne derunder.

(Johan Anderson går).

(Kettil, Barnen och Nils Puke gå bort; tjenarne framleda hästarne

till dem. Frun sätter sig till häst, hon har flickan i knät.

Pnke sätter sig äfven opp med gossen i knät. Munken och

tjenarne tåga bort efter dem. Sedan låga ännu flera beväp-

nade tjenare efter dem. Deras hästar äro belagde med våt-

säckar).

7 .

båda Kolarne, sedan PECCATEL.

Första Kolarn.

Ja, de tåga bort. — Nu kunna vi

åter träda fram, som tomma skuggor,

hvilka fly, när otteklockan ljuder.

Andra Kolarn.

Någon kommer? — Ha! Jag känner honom,

det är Peccatel. —
Första Kolarn.

Ja, rofdjurssiägtet

plär ju under natten hemligt vandra,

att i mörkret paras med hvarandra.

Peccatel (går fram, slår den andra Kolarn

tvänne slag på axeln).

Riddarslaget. —
Andra Kolarn.

Peccatel! vi råkas.

Peccatel.

Ja, jag öfvertalte Frun att dröja

här vid Ringstadholm. Jag hoppades
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träffa en — Nu far jag ned till Calmar;

der är Engelbrekt.

Andra Kolarn.

Hvad, allaredan?

Hör! ni träffar säkert der min son,

helsa honom. Säg, att hämdens läga

flammar lika högt i våra bröst.

Men, bed honom vara klok som jag.

Ni förstår mig?

Peccatel.

Riddare Bengt Stenson!

jag förstår er, men jag måste gå.

Mina tankar känner ni. — Farväl!

(går. Det mörknar småningom och man ser månen gå opp bakom
träden).

8 .

Båda Kolarne.

Första Kolarn.

Dina tyska tankar. —
Andra Kolarn.

Tömmer du

åter gallan ur ditl svällda hjerta?

Första Kolarn.

Ja. Men denna galla gagnat er;

ty ert rykte skrämde alla svenner

från ert slott. Det skulle nu stå öde,

om jag icke lockat folk dit in,

som af min fritalighet sig gjort

falska tankar om ert ädelmod.

Och uti er landsflykt, Riddare!

säg mig, huru många följde er? —
Andra Kolarn (afsides).

Hårdt att höra sådant, och ej kunna

slita tungan ur den dristige.
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(högt).

Biskop Knut likväl mot vanan dröjer

alltför länge. Säkert han från slottet

märkt de resande. Snart mörknar det;

uti torparkojan, såsom vanligt,

vi vårt nattherberge måste taga;

Tyst! han kommer. — Bakom träden — skynda!

fort! — att ej hans sällskap röjer oss.

Första Kolarn.

Flädermössen gömma sig, när ufven

nalkas. — Mörkrets barn hvarandra skrämma!

(De stiga bakom träden).

9.

De förre, Biskop KNUT, Tjenare.

Biskop Knut (åtföljd af några tjenare, som
bära mat och dryckesvaror

;
alla

korsa sig framför korset).

Så! — vid helga korset läggen ner

de almosor, som jag dagligt ger

till de arma Christna här i nejden,

hvilka lida af den långa fejden.

Intet jordiskt vittne må det se,

endast helgonen sig fägna böra

af mitt offer, min försakelse.

(Tjenarne gå. Han trader sedan varsamt fram till Kolarne).

Frukta ej, Bengt Stenson, det är jag.

Vin och mjöd och herrekost jag bringar.

Andra Kolarn.

Härligt gille i en kolarmila,

den om dagen är min herreborg,

liksom torparkojan under natten.

Första Kolarn.

Värsta rofdjursslägtet plär ju så

frossa i en okänd, nattlig vrå.

(Han bär knytena in i kolarmilan; de andre gå dit in. Skådeplatsen

förändras).
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10 .

(Grimshus nära Kalmar).

Slottsborggården, Främst vid sidorne synes något af Slottsmurarna, med
flera dörrar på. Midt på skådeplatsen står slottsporten, som är högt hvälfd,

men smal. Den är Öppen, så att man genom dess hvalf kan se vindbron. Månan
skiner klart).

Tvånne Krigsmän (på vakt).

En Krigsman (sjunger).

Der suto de främlingar allt inom hvar borg,

de gjorde oss Dannemän stor vånda och sorg.

Båda.

Herr Engelbrekt lefve!

(Detta oraqväde upprepas alltjemt af ett större Chor utom skåde-
platsen).

Den Ene.

För plogen de spände både dotter och mor,
i rök de förqväfde både fader och bror.

Båda.

Herr Engelbrekt lefve!

Den Ene.

Nu springa de främlingar som jagade rå;

ty Engelbrekt månde med Sviarne framgå.

Båda.

Herr Engelbrekt lefve!

Den Ene.

Och aldrig så födes väl en ädlare man,
som kämpar för Sverge mer ridderligt än han.

Båda.

Herr Engelbrekt lefve!

Första Krigsman.

Hör! hur högt de sjunga uti Jdgret!

Män och qvinnor hafva kommit dit,

för att fira Engelbrektsons högtid;

just för tvenne år sen drog han svärdet

första gången. —
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Andra Krigsman.

Bror! min vakt blef munter,

blott för det att jag fick sjunga med.

11 .

De förre, Tvånne andra Krigsman, sedan Tre
Tiggarmunkar.

Tredje Krigsman (i samtal med den fjerde).

Nej! det är just som jag sade nyss

Engelbrekt är mera än Carl Knutson

;

Rikshärmästare är Engelbrekt,

och Riksföreståndare den andre.

Fjerde Krigsman.

Engelbrekt är icke Riddare,

och det är ju Erik Puke redan,

fastän han stått under Engelbrekt?

Tredje Krigsman.

Bror! nämn icke Puke samma gång,

som du nämner Engelbrekt. —

Andra Krigsman.

Tyst, bröder!

Se der står en gammal tiggarmunk,

ingen vet hvad han i sinnet har;

talträngd man ej alltid säker var.

Första Krigman (tui Munken).

Stå och säg ditt namn!

Tiggarmunken.

Jag heter Fredlös.

Andra Krigsman.

Sådant namn! Nå låt oss höra då,

om du rigtigt talar ut den lösen

Engelbrekt oss gett.
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Tiggarmunken (redigt).

»Hvit häst i korngolfö.

Första Krigsman.

Det var rent, och om hans hjerta är

lika rent, då hör han icke till

fienden; ty ingen främling kan

rigtigt säga dessa orden.

Andra Krigsman.

Bror!

Ännu gifs det många, många Svenskar

farligare än Kung Eriks folk.

Tiggarmunken.

(afsides) Haha! — (högt). Ligger Rikshärmästaren

uti lägret eller här på slottet?

Andra Krigsman.

Intetdera.

Tiggarmunken.

Är han borta ?

Andra Krigsman

Ja

Tiggarmunken.

Väntas han till Calmar?

Första Krigsman.

Vet ni det?

Tiggarmunken.

Hvem för då befälet öfver er?

Andra Krigsman.

Väpnaren Nils Stenson, Marskens svåger.

Fjerde Krigsman.

Han är ju af slägten Natt och Dag?
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Tredje Krigsman.

Ja, eo bror till Riddare Bengt Stenson,

som blef landsförvist af Engelbrekt

med sin son.

Andra Krigsman,

De båda det förtjent;

men Nils Stenson är ej någon skälm,

och han håller med Herr Engelbrekt.

Tiggarmunken.

Så? — Hvar är han?

Första Krigsman.

Här på Grimshus. — Tyst

der han kommer med sin bror.

Tiggarmunken.

Nå väl!

12.

De Förre, NILS och BO STENSON, Några af

Underbefälet.

Nils Stenson (tiii Underbefälet).

Ja, jag sjelf skall komma. Hållen alla

ordning under gillesglädjen. — Velen,

att Herr Engelbrekt är sträng; han väntas

hit hvar stund.

Underbefälet.

Hans stränghet vörda vi. (de gä).

Tiggarmunken (afsides).

Engelbrekt är väntad? — Ha, Välan!

snart mitt syfte jag då vinna kan.

Bo Stenson.

Oförsigtigt deras mod du äggar:

sådan högtidsdag för Engelbrekt!
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Nils Stenson.

Nå! försök atl binda menskohjertat

med en jernlänk fast invid ditt bröst. —
Gör det, för att kunna trotsa alla. —
Mina knektar tagit detta fäste;

till belöning för sin tapperhet,

de begärt att fira denna dagen.

Om jag nekat, man ju misstänkt naig?

Tiggarmunken (ser sig omkring går sedan

fram oeh säger med skygghetj.

Väpnare Nils Stenson!

Nils Stenson.

Tiggarmunk!

Du mig känner? Säg, hvem är du då?

Tiggarmunken.

Ringa del utaf ditt kött och blod:

blott din brorson. —
Nils Stenson.

Hvad?

Tiggarmunken.

Just Magnus Bengtson,

som, i Arboga, af Engelbrekt

gjordes biltog, med sin gamle far.

Bo Stenson.

Och du kommer hit förutan lejd ?

Tiggarmunken.

Biskop Knut mig detta skyddsbref gaf.

(visar ett papper).

Från ett kloster är min tiggarstaf.

Och mitt sällskap (pekar på de andre tiggarmunkarne).

Bo Stenson.

Hvad? du trotsar faran,

utan annat syfte för din vandring?
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Tiggarmunken.

Jo, ett högre mål jag har än du,

som hos Engelbrekt en småsven blifvit.

Trotsige!

Nils Stenson.

Tiggarmunken.

J heten Natt och Dag;

denna gamla ätt har blifvit skymfad;

biltog går min gamle far och jag,

och J följen den som oss förföljer?

Nils Stenson.

Hvarför icke? Mig han aldrig sårat;

men din far, fastän vi äro bröder,

tog det rum, jag fått vid riksrådsvalef. 1 00
)

Tiggarmunken (häftigt).

Huru? — Engelbrekt, — en lyckans dverg,

runnen opp, så saftlös och så vek,

blott en telning, mellan dalens berg;

sen J öfverlefvat knoppningstiden,

skall han uppstå som en mogen ek,

hvilken trotsande på kullen står,

medan stormen rasar fram i lunden,

och de äldre stammar nederslår?

Nils Stenson.

Engelbrekt en nödig motvigt är

mot Carl Knutson. —
Tiggarmunken.

Motvigt, säger du?

Motvigt? — Lägg ett berg på ena vågen,

och dig sjelf uppå den andra sätt,

blås dig opp, att du må mycket väga.

Gör det, gör det, för att kunna säga:

Se, hur jag är stor och tung som jätten.

Men med dolken i min hand, jag går

tills mitt rof jag inom skotthåll får.
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Nils Stenson.

Stålklädt är ditt rof.

Tiggarmunken.

Ha! Ingen pansar

värnar mot förräderiets lansar.

(går bort till de andre Tiggarmunkarne).

Nils Stenson (kallar honom tillbaka).

Vänta, vänta! ännu blott ett ord!

Tiggarmunken (kommer tillbaka).

Nå hvad vill du?

Nils Stenson.

Blif i detta slott

dold för hela verlden. —
Tiggarmunken.

Nej! jag svurit

att ej träda inom något fäste,

ej en gång inom min faders borg,

förrän jag har störtat Engelbrekt.

Och med eder, usla vattuqvistar

af en ätt, hvars gamla stam förmultnat,

och hvaraf min fader är allen

än en oförvissnad kärnfull gren,

som ännu har gamla stammens kraft.

och utur en oförderfvad saft,

mig, liksom ett rotskott, födde fram,

sen det öfriga af trädets stam

var förtorkadt; — icke skall med er

ättekronan sammanflätas mer!

Må dess stam nu störta ned med mig

att dess rot, förtorkad, når sitt slut,

och ej nånsin mera frodar sig;

likväl skall af mina spillror blifva

kraftigt virke till ett giftigt spjut,

som skall Engelbrekt sin hane gifva.

(Utom skådeplatsen höras hurrarop: Lefve Engelbrekt).
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Tiggarmunken (gSr bort till de andre båda
Tiggarmunkarne, hvilka söka

att hejda honoxn).

Släppen mig! — Hvi hejden J min arm,

förrn den vridit dolken i hans barm?

Engelbrekt man väntar. På hans stråt

vill jag, som en hungrig ulf mig lägga,

hvarje hinder skall min vrede ägga,

hvarje fara stödja mitt försåt.

(förnyadt hurrarop höres utom skådeplatsen).

Hämdens lågor i mig flamma opp,

vid de rop, som till hans ära skalla.

Onde ande! styrk mig i mitt hopp,

och jag glad vill i din afgrund falla

!

Aflat; Himmel! jag försakar er,

blott jag Engelbrekt kan störta ner.

(Skyndar ut; de andre Tiggarmunkarne följa honom).

14.

NILS och BO STENSON.

Bo Stenson.

I hans kraft jag känner än vårt blod.

Nils Stenson.

Fritt han öfve den, liksom sitt mod.

Sjelf jag låter vinden spänna seglet,

och jag griper ej i båtens åror,

ej en gång vid rodret sjelf jag står,

medan båten uppå hafvet går.

Bo Stenson.

Oklokt handlar den, som offrar opp

sine fäders dyrt förvärfda ära.

På ditt råd jag följde Engelbrekt,

nu jag råder dig att lemna honom.

Minns: Carl Knutson är din sväger.

Nils Stenson (afbrytande).

Minns
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på förslag till Riksdrots voro vi

båda två. Oss Kungen uteslöt;

men ban gjorde honom sen till Riksmarsk,

och jag glömdes.

Bo Stenson.

Han ju lofvat dig

Kalmar slott, om vi det taga? —
Nils Stenson.

Kungligt

börjar han att dela sina håfvor,

dem han tar af landet; och han vill

narra oss, att tro sitt ädelmod

vänja oss att tro sin allmagl. — Hör!

Af Kung Erik har jag hemligt löfte

om en säker tillflyktsort. —
(Man hör en trumpetstöt på afstånd).

Bo Stenson.

Försigtigt!

Någon kommer der på vindbron. Redan

han af hästen stiger. — Ha! det är

Broder Svenson.

(Man hör en trumpetstöt svara från borgen).

Nils Stenson (ser utåt porten).

Rigtigt! — Så han skyndar,

något vigtigt han till lägret för.

Bo Stenson.

Var försigtig! Ty i Engelbrekt

ser han blott ett helgon.

Nils Stenson.

Ingen fara!

Mina ord och steg jag vet förklara.

15 .

De förre, broder SVENSON, Svenner.

Broder Svenson (med ett handslag).

Frid och helsning svenske Riddersmän

!

Ling. 111. 14
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Nils Stenson.

Alerhelsning, Riddar Broder Svenson!

Broder Svenson.

Engelbrekt med mig satt möte här,

nära Kalmar; — kan jag träffa honom?

Nils Stenson.

Ännu ej. I går vi skilj des åt,

men han väntas stundligen till lägret.

Broder Svenson.

Ja, han som en hvirfvelvind ju flyger,

ingen vet hvad bana den sig gör;

utaf ljudet blott dess kraft man hör,

och man ser af markens tjocka dam

hur den tränger ständigt längre fram.

Nils Stenson.

Nå hvad nytt?

Broder Svenson.

Jo, skånska adeln samlar

all sin styrka omkring Lund. Man hviskar

att Kung Erik torde återkomma.

(Bröderna se på hvarandra).

Ja, Nils Stenson! nu behöfves många

Svenskar sådana som du och jag.

Tag ett redligt handslag af din vän.

Du har ärligt understött vår sak,

detta slott i hast du tagit.

Nils Stenson (brydd).

Nej!

Jag var borta sjelf när detta skedde,

mina svenner, uppå eget råd,

vadade en natt här öfver grafven.

Bittida om morgonen, så snart

tornets vårdman blåste morgonväckten

in i vaktstugan de smögo sig,



211

rusade derpå, med spSnda armborst,

emot vakten, nedergjorde den,

gingo vidare och grepo slottsherrn,

jagade hans hela här på flykten.

Så de fingo detta starka fäste.

Broder Svenson.

Deras hjeltemod belönas bör.

Jag är viss att Engelbrekt det gör.

Vet du något om vår tappre Berman?

Han blef sårad, då han stormade

Nyköping; — hans sår var mycket farligt.

Bo Stenson.

Men han har ej lemnat segerfanan

;

troget följer han sin här — och snart

hoppas man, att han blir vapenför,

fast han mist det ena benet. —
Broder Svenson.

Väl!

Engelbrekt behöfver sanna hjeltar.

(Trumpetstöt höres).

Nils Stenson.

Hör trumpeten skallar. Engelbrekt

kommer der; jag ser hur folket hvimlar

fram till vindbron.

Broder Svenson.

Frihetshjelten är

åtföljd utaf Landsmäns fröjd och förbön,

likt en Kung, som från sin kröning tågar.

16 .

De förre, PEHR MAGNUSSON, Flera Fåltherrar.

Pehr Magnusson.

Frid och helsniog, stolte Riddare!



Broder Svenson.

Hvar är Engelbrekt? Är han ej anländ?

Pehr Magnusson.

Nej.

Broder Svenson (häftigt).

Hvar är han?

Pehr Magnusson.

Snart i Örebro,

om han lefver.

Flera.

Hvad?

Pehr Magnusson.

Af sina mödor

njuter han nu frukten: dag och natt

har han rest kring landet, för att hålla

allt i verksamhet. — Men dödligt sjuk

vardt han hemförd på en hästbår.

(Alla stå häpna).

Broder Svenson (efter en lång tystnad).

Så! —
Nu är ingen räddning för vårt land,

nu är lodet borta i vårt urverk.

Är då hela samhällslifvets bana

blott en hed, der medborgsmannen fåfängt

klättrar upp, bland drifvor utaf flygsand,

för att sjelf förqväfvas utaf dem?

Bo StENSON (sakta till Nils Stenson).

Engelbrekt är borta — om han dör,

med Carl Knutson jag förlikning gör.

Nils Stenson.

Nej, till Konung Erik jag mig vänder,

plundra skall jag landsmän, vän och fränder.

(Bo Stenson går).
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17 .

BRODER SVENSON, NILS STENSON, PEHR MAGNUS-
SON, Fåltherrar, strax derpå Befål, Krigsfolk,

Flickor och Bönder.

Broder Svenson (tiii Nils stenson).

Hör mig, vän! till Axevalla slott

må du gå, att se hur tukt och ordning

hålles ibland hären, sjelf jag vill

söka Engelbrekt i Örebro.

(till Pehr Magnusson),

Följ med Väpnaren till Axevalla.

Nils Stenson.

Jag skall skynda. (går).

Pehr Magnusson.

Skynda som en stormil! (går).

Nils Stenson (kommer tnibaka).

Folket kommer hit. De känna allt.

Broder Svenson.

Nu behöfves rådfullhet; ty annars

faller härens mod, vid denna tidning.

Djupare i bröstet skall den tränga

än de svärd, som fienderna svänga.

(Nils Stenson går).

En af Befälet.

Svara, lefver Rikshärmästaren?

Broder Svenson.

Ja, han lefver.

Flere.

Gud, han lefver än!

Alla.

Herren skall beskydda Sverges vän!



En Bonde.

Nyss vi druckit Engelbrektsons skål,

och af fromma hjertan önskat alla:

att Herr Engelbrekt må gammal bli,

sällt då Sverge blefve och vi äfven.

Broder Svenson (afsides).

Likt ett helgon vördas han af alla;

men — nu måste modet icke falla.

(högt).

Krigsstallbröder ! denna natt vi storma

Kalmarföste, och uppå dess murar

ropa vi Herr Engelbrektsons namn.

Krigsfolk.

Gud bevare Rikshärmcistaren!

Allmogen.

Gud beskydde Fosterlandets vän!

(Trumpeter skalla från flera håll).

(Täckelset faller).
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FJERDE HANDLINGEN.

(AXEVALLA).

Svenska lägret. Långt borta i bakgrunden är Axevalla slott. Lemningar
synas efter dess afbrända förborg. En hög belägrings-ställning (Skirma) fram-

skjuter, till en del, vid sidan af skådeplatsen. Flera personer arbeta på den-

samma. En del frambära virke, andre hissa det upp m. m.

I Uppträdet.

PEHR MAGNUSSON, Tvånne af Befälet, Krigsfolk

sysselsatte vid ställningsarbetet.

Pehr Magnusson.

Det går långsamt här i dag med bygget;

man kan se att Engelbrekt är borta.

Axevalla slott blir svårt att taga

på det viset.

Första Befälet.

Fästningen är stark,

och vi fått så ofta blodigt plikta

för det Rådet ålergaf Kung Erik

alla fästen, som Herr Engelbrekt

tog, vid sina båda första fälttåg.

Andra Befälet.

När vi voro här den första gången

drog Herr Engelbrekt till Värmeland,

och gaf Erik Puke här befälet.

Pehr Magnusson.

Kungens Slottsherre lät sjelf ju bränna

förborgen vid slottet ?



första Befälet.

Ja, han gjorde så;

sjelfva fästningen blir svår att taga.

Andra Befälet.

Ah! vi tagit värre fogdenästen;

minns du ej hur vi vid Ringstadholm

måste bygga oss en rigtig flotta?

Pehr Magnusson.

Ja, i strömmen invid Motala

fästet låg, vi dit ej kunde komma;

men Herr Engelbrekt lät föra opp

stora skansverk till fem rum i höjden,

uppå flottan, och vi styrde henne

in på slottets murar, i*’®) — Då blef Slottsherrn

något frommare. — (modfälld). Ja, det var då;

men nu är det liksom modet fallit

hos en hvar, sen Engelbrekt blef sjuk.

Första Befälet.

Bror! vår Herre rycker honom ej

från vårt land, om onda menniskor

unna honom lefva.

Pehr Magnusson.

Ja, de store

vilja gerna störta dem, som äro

större än de sjelfva. (hviskande). Man berättar

att Carl Knutson, som är så förnäm,

rik och tapper, och berest dertill,

han har likväl till vår Engelbrekt

afundsfulla ögon.

Andra Befälet.

Ar det möjligt?

Första Befälet.

Hela Rådet svek Herr Engelbrekt,

då Riksföreståndare blef utnämd.



2\1

Pehr Magnusson.

Ja, om Konung Erik endast velat

smickra Kyrkans fäder, hade han

varit säker på sin svenska thron.

Ty fle andelige hylla honom

för sin egen skull; men han är nyckfull:

när i fjol han reste ifrån Stockholm,

ville han i Lund sitt välde visa,

och befallte alla munkarna

messa psallaren, förutan afbrott

både natt och dag, evärdeligen.

2 .

De förre, en af Underbefälet, Krigsfolk med bilor,

sågar och andra verktyg.

Underbefälet.

Klockan slog der borta uti fästet;

arbetsmanskapet bör lösas af.

Pehr Magnusson.

Godt jag kommer strax dit opp.

(Underbefälet går med manskapet; man ser strax det på ställningen

varande krigsfolket gå ned och de andre upp).

Första Befälet (sakta).

Hör pål

Skola vi då löpa storm i natt?

Pehr Magnusson.

Ja, det skola vi.

Andra Befälet.

Det blifver hett.

Pehr Magnusson.

Men vid Dalahus var hetare.

Tvenne dar å rad vi lupo storm

förrn vi fingo slottet.
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Första Befälet.

Ja! vi satte

också eld i alla fyra hörnen.

Bönderna då ville mörda slotlsherrn,

men vår höfvitsman: Herr Peder Ulfson,

räddade den arme fångens lif.

Andra Befälet.

Oh! h varför fick han behålla lifvet;

sådan utländsk bondeplågare?

Pehr Magnusson

Han var tapper, och sin pligt han gjorde,

som Kung Eriks höfding. Tapperheten

hedras alltid af den sanne hjelten.

(ser uppåt belägringsställningen).

Arbetsmanskapet är aflöst. — Kom!

vi behöfva bruka tiden rätt.

(går tillika med den första af Befälet).

3.

Den andra af Befälet, Krigsfolk.
(De lägga sina verktyg ifrån sig; någre sätta sig, andre stå i

samtal o. s. v.)

Första Krigsman (torkar svetten ur pannan).

Nå! I dag ha vi arbetat dugtigt.

Befälet.

Men Pehr Magnusson ej tycker så.

Andra Krigsman.

Ja, han vill arbeta folk till döds. —
Det är bättre att få löpa storm,

än att träla här.

Tredje Krigsman.

Du late krympling!

aldrig än du sett en stormning. — Hvad!

först för några dar sen kom du till oss.
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Första Krigsman.

Jo, du skulle sett hur godt det var,

när vi stormade vid Nyköping;

då blef Berman sårad, och vi måste

draga oss ur spelet utan framgång.’’®)

Befålet.

Ja, Herr Engelbrekt var också borta.

Andra Krigsman.

Fingen J då icke plundra? Hvad?

Befålet.

Plundra? Fy! det veten J ju alla,

att ej Engelbrekt tillåter någon?

Minsta våld bestraffar han med döden.

Engelbrekt blott anför svenska män,

och ej röfvare, som göra byten, (går in i ett tält;.

Andra Krigsman.

Den han talar likasom en lärd.

Första Krigsman.

Och du talar som en inbilsk stadsbo.

4.

Krigsfolk, THURE BJELKE, Svenner.
Mera krigsfolk inkommer; andra gå. Man ser arbetet

ningen fortsättas såsom förut. Stoj af huggning,

m. m. tilltager alltjemt.

Thure Bjelke.

Hvar är Höfvitsmannen Bermans tält?

Första Krigsman (pekande).

Der. (går ut).

Thure Bjelke.

Tack, Krigsstallbroder!

(till Svennerna). Ganska friskt

går belägringsarbetet, god vänner! —

.

på ställ-

hissning
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Glad vår sjuke Engelbrekt skall bli,

när han hör det. — Men jag måste se

den berömde Berman som dem anför.

(De gå in i ett tält).

5.

Krigsmän.

Andra Krigsman.

Kände du den unga Herrn?

Tredje Krigsman.

Åh ja!

Han är halfbror till vår Marsk, Carl Knutson.

Det är just en ärlig Svensk, och aldrig

har han varit mot Herr Engelbrekt.

Första Krigsman (kommer helt andtmten in).

Engelbrekt mår bättre. Herresvennen

sagt mig det; — han följt med Riksråd Bjelke

hit från Örebro.

Tredje Krigsman.

Ah! hurra, hurra.

(Alla hurra och sväuga med hattarna).

Några andra.

Gud bevare Rikshärmästaren!

(Upprepas flera gånger ifrån belägriugsställningen och utom skå*

deplatsen. Flera krigsmän stiga fram i tältöppningarne och

upprepa samma ord; men draga sig sedau bort).

Första Krigsman (till andra Krigsman).

Ih! du hurrar som en stackare.

Orkar du då aldrig svänga armen?

Man kan se att du är ung i tjensten.

(svänger om honom).

När man talar om Herr Engelbrekt,

skall du stå så rak; och dina Ögon

skola gnistra, likasom du ville

skrämma alla fiender ur landel.
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De förre, Tvänne Tiggarmunkar.

Magnus Bengtson (ännu som tiggarmunk).

Må Sanct Erik Kung beskydda er,

som så tappert striden för vårt land,

vid den store Engelbrekts banér.

Tredje Krigsman.

Engelbrekt? — Sanct Erik Kung oss hjelpe,

Rikshärmästaren är mycket sjuk.

Magnus Bengtson (studsande).

Är han sjuk?

Första Krigsman.

Ja, Det var undransvärdt

att han kunde härda ut så länge.

Natt och dag han tågat omkring landet

under alla sina fyra fälttåg.

Tretti fästningar han återtagit. —
Magnus Bengtson.

Men hans krigshär har väl också lidit?

Första Krigsman.

Höfvitsmannen vakar, då hans krigshär

hvilar sig i ro.

Magnus Bengtson.

Ar Engelbrekt

här vid Axevalla?

Tredje Krigsman.

Nej, han fördes

hem till Örebro.

Magnus Bengtson.

Så? allaredan?

Första Krigsman (tni de andra).

Sådan frågvis munk! Om blott jag tordes



skulle han snart tiga. Han ser ut

liksom ville han förråda oss

till Kung Eriks anhang. —
Andra Krigsman.

Så du talar!

Kan en andlig man bedraga oss?

Den är ogudagtig, som det tror.

Tredje Krigsman.

Upp! der kommer nu vår höfvitsman.

Se. han går så raskt med sjuka benet,

och vi friska sitta här och latas.

(alla stiga upp).

Magnus Bengtson (ser efter de andre Tiggar-

munkarne).

Ha! — De vinka mig! — De uslingar

skygga då för blicken af en krympling?

Hvad! De flykta ren! (Han vänder sig hastigt om, för att

gå efter de andra Tiggarmunkarne, hvilka draga sig undan).

Första Krigsman (fattar honom i kragen).

Nej! Vänta litet.

Tala med vår ädle Höfvitsman,

han kan svara bäst på edra frågor.

Magnus Bengtson (viid).

Släpp mig. .släpp mig! —
Första Krigsman (fattar bättre tag),

Genast, fromme fader!

Blott ni först lärt känna Höfvitsmannen.

Fast han är just ingen' vän af klerker.

7 .

De förre, THURE BJELKE, NILS STENSON, båda

åtföljde af sina Svenner, BERMAN uppå träben,

stödjande sig mot sitt svärd. Svenner.

BERMAN (i samtal med T. Bjelke).

Således är han då något bättre?



Thure Bjelke.

Obetydligt. — Resan tärt hans krafter;

likväl har han samma verksamhet

i sin själ, beständigt grubblar han

öfver Sverges välgång och sin krigshär.

Berman.

Ja, Herr Riksråd, jag är stolt och nöjd,

att mitt ben är läkt; och jag kan visa

Engelbrekt min trohet.

Thure Bjelke (med ett handslag).

Hjertlig tack! —
När vår tappre Engelbrekt blef sjuk,

for jag hastigt ifrån län till län,

att, på Rådets vägnar, varna folket,

styrka det uti sin tro och lydnad;

ty de rasa eller också digna,

om den store hjelten längre saknas.

NHjS STENSON (afsides, blir varse Magnus
Bengtson).

Hvad! Min brorson? Lätt vi störtas båda.

Berman (bemärker Magnus Bengtson).

Hvad är detta för ett munkbesök?

Såg jag icke dig, vid Nyköping?

Två Krigsman.

Jo, han var der, förrn vi stormade.

Nils Stenson.

Oh! han gör visst icke något ondt.

Stackars man! låt honom gå med fred.

(Krigsmannen släpper honom).

Magnus Bengtson.

Jag kring landet vandrar, för vårt kloster

uti Gudhem. (visar sitt skyddsbref).
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Berman.

Skola lata klerker

gödas af oss andre, som för landet

måste lida hunger, törst och sår?

Pehr Magnusson.

Du är kanske af Kung Eriks folk,

som bespeja våra företag?

Första Krigsman.

Ja, han ser så illslug ut.

Tredje Krigsman.

Tyst, tyst!

Blanda dig ej i de Stores tal.

Nils StENSON (räkuar upp penningar och

lägger dem i hans påse).

Der har du en almosa i påsen,

gå nu bort och bed, som ärlig christen.

Flera af Befälet (lägga äfven penningar

deri).

Och der också en för våra själar.

Berman.

Strax ifrån vårt läger! Hör du! — Strax!

Annars gripes du som spejare.

Magnus Bengtson (afsides).

Ha! jag vet Carl Knutson hatar dig;

dina vänner snart för bilan digna.

Nu till Engelbrekt! — På mörkrets stig,

biskop Knut! ditt skyddsbref värnar mig,

och ditt aflat skall mitt verk välsigna, (går).

8 .

De förre utom MAGNUS BENGTSON.

Berman.

Följen honom utom lägret, Svenner!
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ty försigtighet en krigsman anstår.

(Några krigsmän följa efter M. Bengtson).

Hör, Pehr Magnusson! jag har ett krigsputs,

som i denna dag verkstcillas bör.

Sätt ut fanan och låt sammanblåsa

hela hären.

Pehr Magnusson.

Ni skall blifva åtlydd.

(till de andra af befälet).

Gån, en hvar att samla sina män!

(De gå. P. Magnusson går in i ett tält, hvarutur han bär ett

högt standar, som han ställer i bakgrunden. Strax derefter

komma tvänne basunare, hvilka blåsa åt hvar sin sida, dä

flera krigsmän rusa in, från bakgrunden; andra komma ut

ifrån tälten, eller ned ifrån stormningsanstalterua).

Thure Bjelke.

Väl, Herr Berman! nu jag hastar glad

hem till Stockholm, som belägras än.

Berman.

Oförtöfvat få vi hela hären

sammankallad. — Gerna ville jag

visa fosterlandets sanne vän

mina krigare. —
Thure Bjelke.

Ert eget rykte

och Herr Engelbrekts förtroende

tala begge för er krigshärs bästa.

Tiden hastar, och jag måste bort;

öfver allt är vaksamheten nödig.

Herrans hand beskydde er och oss;

ty jag ser att många faror stunda;

molnet, som vi länge skockas sett,

blir allt svartare. —
Berman.

Ja, i mitt sinne

anar jag att aldrig, aldrig mer
jag vår Engelbrektson återser.

Linff, 111. 15
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Thure Bjelke.

Herrans vilja allt bestyra må;

oss är nog att i hans vägar gå.

(Synes mycket rörd. — Han går med sina Sveuner).

Nils Stenson.

Jag till Kalmar hastar ned igen

som bestämdt är.

Bermam.

Ja, farväl! min vän!

Allt i Herrans hand jag öfverlåter,

mycket sker förrän vi träffas åter.

Nils Stenson (afsides).

Mycket — mycket; — men Kung Erik är

mitt beskydd om lyckan sviker här.

(Han går med sina svenner).

9.

BERMAN, PEHR MAGNUSSON, Befäl, Krigsmän.

Första Befälet.

Kring standaret hafva alla samlats.

Berman.

Godt! (träder närmare folket, med hög röst).

För eder vänner, krigsstallbröder

!

frambär jag ifrån vår Engelbrekt

kärlig helsning.

Befäl.

Lefve Engelbrekt!

Krigsfolk.

Gud bevare Rikshärmästaren!

Berman.
Han med vänskap än uppå oss tänker,

och att muntra oss uti vår möda

och de faror, som oss förestå,
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har han budit mig för er förkunna

tidningar, dem han från Danmark fått.

(tar frara ett bref).

»FJera af den Danska adeln ämna

»säga upp sin trohetsed och lydnad

»mot Kung Erik.» m) — Men i Svea land

hafva än Kung Eriks gunstlingar

slott och fästen. — Derför måste vi

oförtöfvat fatta vårt heslut,

för att vidare kring landet tåga.

(försigtigt till befälet, närmast invid honom).

Denna natt skall stormen företagas

på det sätt Herr Engelbrekt befallt. —
(högt till folket).

Tänken på den glada tidningen,

och i mod och krigstukt lysen än.

Pehr Magnusson.

Engelbrektson skall vår lösen blifva,

lif och blod för detta namn vi gifva.

Alla.

Lif och blod för detta namn vi gifva I

Berman.

Hastigt bort med tälten och allt redskap;

in i närmsta skogen vi oss draga.

(försigtigt till Befälet).

Fienden bör tro, att vi upphäfva

vår belägring, sedan Engelbrekt

blifvit sjuk.

Pehr Magnusson.

Fort! skynden!

Befälet.

Skynden, Bröder!
(Ställningen rullas undan, tälten uppiif\ra8 och all lägrets tillhörig-

het bortföres hastigt).



228

BeRMAN (sakta).

Varen på er vakt; — om fienden,

öfvermodig då han ser vårt aftåg,

vågade ett utfall.

Pehr Magnusson.

Må han komma!
(Alla rusa ut. Skådeplatsen förändras).

10 .

(ÖREBEO).

Ett rum på slottet. Engelbrekts sköld, svärd, hjelra, sporrar och harnesk

hänga på väggen.

ENGELBREKT, FRUN, FLICKAN, KETTIL.

(Engelbrekt ligger på en hvilosoffa i djup sömn. Frun sitter bred-

vid, med en lutha i handen. Flickan, som står vid ett bord

i bakgrunden, virar blommor kring en krycka, men hör dock

uppmärksamt på sången).

Frun (sjunger).

Månan blinkade ur rosenlund;

svårmodig och dyster

Riddaren kom vid midnattens stund,

då tjuste honom Skogsråt, Bergskungens syster.

Men akta dig för berget!

»Blommor, nickande mot stjernor små,

whär skifta i dalen:

»lyster ej Riddarn hvila derpå

»och höra lundens vätte, lilla näktergalen?» —
Men akta dig för berget!

Riddarn somnade på grönan äng,

småfåglarne tego,

blomman gjöt daggråt omkring hans säng,

och månan och dess tärnor bakom molnen stego.

Men akta dig för berget!

Fram ur klyftorna en drake flög,

eldröd var hans tunga;

sofvande Riddarns hjertblod han sög;

då hördes näktergalen sorgeligen sjunga.

Men akta dig för berget!

KeTTDL. (försigtigt).

Herrn har lyckligt slumrat in vid sången,

fast den visan icke är behaglig

för en sjuk.
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Frun.

Men sjelf han önskade

att jag skulle sjunga don för honom.

Lika mycket; hlott han hvila får.

Kettil.

Hvila? Ja, han kan behöfva hvila. —
Natt och dag han stormat på sin helsa,

för att rädda vårt förtryckta land.

Likväl är det lyckligt, ädla Fru!

alt ni är så lugn utmed hans sjuksäng.

Ja, jag mins nog hur ni hemligt led,

när er man gick fram sin hjeltebana,

huru jag er då bestraffade;

men det gagnade så ringa

Frun.

Ja!

Men min Engelbrekt har härdat mig,

åren hafva sansat mina känslor.

Likväl är jag ännu svag som qvinna,

och hvarenda gång han ställer sig

till sitt lands försvar, då knotar jag,

tycker, att han icke älskar mig;

att han borde vara liksom jag

bunden vid sitt hem; — och i mitt sinne

är jag likväl stolt, hvar gång jag hör

hvilka storverk han för Sverge gör.

Och jag vill den stunden ej försaka,

för den stund, som han blott ger sin maka.

Men —’ min Engelbrekt är ju för stor,

för att fattas af ett qvinnohjerta ?

Likväl är han ej för stor att älskas.

Kettil.

Huru glädjefullt att af er mun
höra dessa läror tidigt gifna

åt de små, liksom ett vårutsäde.
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11 .

De förre, NILS PUKE (kommer sakta in).

Nils Puke.

Hvad? han sofver!

Frun.

Ja, Herr Riddare!

Men han qvider: kallsvett droppar ned

af hans panna.

Kettil.

Likvcil är han nu

mycket lugnare. Förleden natt

under feberyran talte han

blott om krig och om Carl Knutson.

Så?

Nils Puke.

Frun.

Han blir Kung, så ropte Engelbrekt;

han det blifva vill, men sitter icke

säker på sin höga Kungastol:

tvenne gånger svindlar han på den.

Nils Puke.

Hörde någon detta?

Kettil.

Blott vi båda.

Flickan (springer fram).

Jo, jag hörde det ju också? — Pappa

talade om Riddar Broder Svenson,

att de skulle dela samma öde;

då blef pappa så förfärligt vred,

reste sig, men sjönk strax kraftlös ned.

Alla trodde vi att han var död;

och jag bad till Gud uti vår nöd,
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Nils PuKE (smeker henne).

Och du bad? — Ja, Himlen alltid hör

den oskyldiga. — Vi andre gamla,

som i jordelifvets villor famla,

njuta sällan bönens himlatröst,

känna aldrig menlöshetens hopp;

jordens tunga dunstkrets fångar opp

sucken förrn den hunnit ur vårt bröst.

(Ett doft buller höres utom Skådeplatsen. Dörren öppnas tyst,

och man ser en mängd bönder och borgare forskande koxa

in åt rummet).

En Borgare.

Säg oss, lefver Rikshärmästaren ?

En Bonde.

Lefver Engelbrekt, vår far och vän!

Kettil (vinkande).

Stilla, stilla! Herrn nu sofver roligt.

Alla (med dof röst).

Gud, bevare Sverges Engelbrekt!

(De draga sig tillbaka helt tyst).

Engelbrekt (vaknar opp).

Hvad är det för buller?

Kettil.

Flera bönder

kommit, för att fråga hur Ni mår.

Engelbrekt.

Tacka dem för detta kärleksprof,

bed dem vara modiga och lugna.

Kettil.

Jag skall bringa dem ert tröstebud

;

ni har varit deras värn, näst Gud. (går).
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12 .

ENGELBREKT, FRUN, FLICKAN, NILS PUKE.

Nils Puke.

Ja, er sjukdom har förlamat alla;

nu man ser hur högt Ni älskad är.

Engelbrekt (sakta vid sig sjelf, med hop-

knäppta händer).

Fader! låt mig alltid lefva så,

att jag likars kärlek vinna må!

Frun (torkar svetten af hans panna).

Mår du nu ej bättre?

Engelbrekt.

Något bättre.

Tack, min goda maka, för din sång,

den mig söfde in ännu en gång.

Ja, i sjukdomstiden äro alla

endast barn, och qvinnans joller blott

döfvar plågan.

Nils Puke.

Men ni qved i sömnen

också nu.

Engelbrekt (modfäiid).

Jag har då lärt att qvida?

(lugnare).

Men min dröm var högst besynnerlig.

Hör! jag tyckte Riddar Bengt på Göksholm

famntog mig; men kramade så hårdt,

att jag bleknade deraf, och väcktes. —
Ännu har jag tryckningar i bröstet,

kanske derför qved jag, mot min vilja.
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13 .

De förre, JOHAN ANDERSON, strax derefter BRODER
SVENSON.

Johan Anderson.

Rikshärmästare! från hären kommer

Riddar Broder Svenson.

Broder Svenson (kommer häftigt in).

Engelbrekt!

Engelbrekt.

Hvad, min vän! du här?

(Johan Anderson går ut).

Broder Svenson.

Ja, som en tanke

har jag ilat natt och dag från Kalmar,

för att se dig. — Allt är då förbi!

Engelbrekt.

Hvilka ord? Kan Broder Svenson frukta?

Broder Svenson.

Vän! (jitt mod var senan i vår arm,

och din blick var pulsen i vårt hjerta.

När du ligger här; — allt är förbi!

Splitet delar våra höfdingar,

våra fiender förena sig.

Engelbrekt! jag bringar tidningar,

svåra tidningar.

Engelbrekt.

Berätta dem!

Frun.

Nej, ack nej, förtig dem Riddare!

och förvärra ej hans lidande.

Engelbrekt.

Tror du, att jag njuter lugn och ro,
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då jag vet att landet är i fara?

(till Broder Svenson).

Tala!

Broder Svenson.

Kungen återkommen är

till sin danska hufvudstad. —
Engelbrekt (reser sig upp).

Hvad tidning!

Han på Danmarks Ständer ville truga

Hertig Bogislaus; men afslag fick,

och förstulet for han ifrån Danmark,

lemnaride åt ödet Nordens riken.

Har han åter ändrat sig? — (lägger sig igen).

Nils Puke.

En Krona är

icke lätt att lemna, ännu mindre

trenne kronor på en gång.

Engelbrekt (tiii b. Svenson).

Nå väl?

Broder Svenson.

Danska Rådet sände till Kung Erik
*

några ädlingar; med bön och knäfall

honom de förmått att återvända,

på det icke Nordens trenne riken

måtte slitas från hvai‘ann. Kung Erik

vill begagna denna sinnesstämning

hos de andra, för att kufva oss.

Nils Puke (skakande Engelbrekts hand).

Vän! det danska Rådets företag

kan väl, likt ett jordskalf, skaka Sverge.

Men när första darrningen gått öfver,

och när hus och murar störtat om,

hvimla tusende kring fält och skogar,

som ånyo, på den gamla grunden,
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resa upp de gamla byggnader. —
Ja, det skall oss ej från målet skilja

;

ty de goda kunna hvad de vilja.

Broder Svenson.

Detta är ej nog att krossa dig?

Ännu har jag ej min tidning slutat.

Engelbrekt.

Sluta den!

Broder Svenson.

Kung Enk är på Gottland;

och han rustar ut en väldig flotta:

Tyskar, Danskar, Svenskar värfvar han,

för att gå i land vid Söderköping,

och med väpnad hand försvara kronan,

som vårt Råd på nytt vill bjuda honom.

Nils PuKE (bestämdt).

Han må komma! —
Engelbrekt (dystert).

Ja, nu kan han segra.

Bollverksbyggnaden, som jag har uppfört

kring vårt land, är endast halfgjordt verk,

och här ligger nu byggmästaren

orkeslös! — Och arbetsmännen fatta

ej hans syfte; nästan allt slår stilla,

och en vindstöt kunde nederslå

hela byggnaden och krossa dem,

som ännu arbeta deruppå

!

Nils Puke.

Hvilka ordalag af Engelbrekt?

Frun.

Du mig ofta sagt. att Herrans Englar

vaka för vårt gamla Sverge?
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Engelbrekt (bestämdt).

Ja!

i Hans skyddshand jag vår sak vill lemna;

han allena fullgör hvad vi ämna.

(kort tystnad).

Nils Puke.

Denna tidning bör er krigshär veta,

att den ej af ryktet öfverraskas,

det förstorar alltid farorna.

Riddare! vi måste båda hasta

bort till hvar sitt läger, för att lemna

höfdingarna del af Eriks anslag

Menigheten skall jag muntra opp,

säga dem sin pligt och edert hopp.

Engelbrekt (omfamnar honom).

Riddare! kom, slut mig i er famn!

tag min tack i fosterlandets namn.

Nils Puke.

l ert namn jag landet innesluter;

(med handen mot höjden).

Han deruppe dygden ej förskjuter.

(gör en kort bugning för Frun, kysser Flickan och går).

14 .

ENGELBREKT, FRUN, BRODER SVENSON.

Broder Svenson.

Engelbrekt! förlåt att jag är svag!

Mången gång dödsengelns röst jag hört

utur storm och våg emot mig ryta;

mängen gång, likt röfvarbandets hvissling,

han i kulors regn omkring mig hven.

Jag var lugn ändå; men nu jag är

skygg, liksom en herde när han gör

första resan öfver vilda sjön.



Engelbrekt! det anar mig för visso

att vi mer ej råkas.

Engelbrekt.

Också jag

något underligt inom mig känner;

men deruppe träffas trogne vänner.

Frun.

O! när mannen talar så, hvad tröst

gjutes då
1
qvinnans veka bröst?

Broder Svenson.

Ädla Fru! förlåt, jag glömde er,

jag blott mindes mig och fosterlandet.

Engelbrekt.

Riddaren skall åter ut i krig,

döden der med faran sällar sig.

Broder Svenson.

Jag har ock en maka och en dotter;

Engelbrekt! du vet hur jag dem älskar;

men jag offrar dem för Svea land,

och mitt öde är i Herrans hand.

På en sjukbädd lär milt lif ej slutas,

länge, länge jag det anat har.

(raskare).

Men, farväl! Ett vänskapsfullt farväl!

Tack för hvarje stund vi kämpat samman,

tack för hvarje nöje! — Om vi mera

här ej råkas, hoppas jag likväl

alt en bättre verld oss samlar åter.

Tro och vänskap aldrig åldras der.

Engelbrekt (starkt).

Mannen måste dölja sig. — Som eken

kring de fina trådarne af safvan

sluter en tillhårdnad skroflig bark,
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så han måste vara kall och sluten

annars stormar verlden på hans hjerta,

och hans mål förfelas, —
Broder Svenson.

Rigtigt, rigligt!

Ja, en styrman vakar medan stormen

rasar starkast. Uti anletet

af de rädda seglarne på däcket

ser han faran. Icke för sig sjelf,

men för deras skull han måste vaka;

ty de kunna icke föra rodret.

(till Frun).

Ädla Fru! förlåt mig. Liksom hafvet

än är lugnt och strålen tindrar stilla

på dess yta; stundom vildt det svallar,

så mitt lynne är, Ni vet ju det.

(saralar sig och säger till Engelbrekt).

Nu farväl igen! —
(till Frun). Må i vår nöd

Herren värna ert och landets stöd. (går).

15 .

ENGELBREKT, FRUN.

Engelbrekt.

Tvänne sanna vänner än jag har;

ha! så rik ej Konung Erik var.

Ja! jag ser att Herren oss ej glömde:

midt i faran lifvas än vårt hopp.

Ädla hjertan skall han väcka opp,

hvilka mellan våra berg sig gömde

likt den ädla malmen i sin åder. —
(modfälld).

Men, mitt eget lynne tyngre blifver,

hvarje dag min svaghet sig förråder;

vid den minsta fara svindlar jag.
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Frun.

Sjukligheten har förtärt din kraft;

trädet dör när roten mist sin saft.

16 .

De förre, KETTIL, sedan GERMUND och JOHAN
ANDERSON.

Kettil.

Gamle väpnarn Germund, ifrån Göksholm,

önskar tala med er. —
Engelbrekt (förundrad).

Ifrån Göksholm? —
Månne Riddar Bengt, fast ännu biltog

vistas der? — Låt väpnarn komma in.

Kettil.

Ja, han väntar uti Herremaket.

(öppnar dörren. Germund och Johan Anderson inkomma).

Germund (i fuii rustning).

Helsning, Rikshärmä&tare! jag kominer

från min gamle Herre, Riddar Bengt.

Han är billog. Han förlikas vill;

sedan han er sjukdom har försport;

och hans unge son. Herr Magnus Bengtson

irrar också kring i verlden fredlös

för sin faders skuld. Ert svar jag fordrar,

för att bära det till Riddar Bengt,

der han gömmer sig för verldens hat.

Engelbrekt.

Jag har vetat, att han hos sin frände,

Biskop Knut, i Linköping, sig dolt;

men jag har ej velat strängt förfölja

den, som en gång svigtat för mitt slag.

Till försoning är jag redobogen;

Rådet dömme mellan oss.
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Germund.

Min Herre

fruktar ej för Rådets dom. Han önskar

blott att njuta fred i fosterlandet.

Engelbrekt.

Inför dessa vittnen ger jag honom

lejd och säkerhet att komma hit,

när han vill med mig förlikas.

(Räcker honom sin hand. Kettil och Johan Anderson lägga hvar

sin hand derpå).

Germund (hjertiigt).

Tack!

Kettil.

Detta handslag sviker ej.

Germund.

Jag vet det.

(försigtigt).

Men — om Riddar Rengt så nära vore,

att han kunde träffa er i dag,

vore han då säker?

Engelbrekt (bestämdt).

Lika säker.

Germund.

Här på slottet vill han icke synas; —
nere uti staden vore bäst,

om er sjukdom tillät det —
Frun (afbrytande).

Ack nej!

Engelbrekt får ej ur slottet gå,

han är ju så svag.

Engelbrekt.

Var lugn ändå?

Kraftlösheten håller mig nog fången

vid min sjuksäng; men för sista gången. —
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(till Germund).

Hit ni strax må föra Riddaren,

min benägenhet till frid han finne;

misstro bor ej i ett redligt sinne.

Germund.

Nej! han skall ej misstro Sverges vän.

Riddarn kommer strax Han döljer sig

här i staden. — Kommen nu med mig

löftesmän till Rikshärmästarns lejd.

(Kettil och J. Anderson gå ut med Germund).

17.

ENGELBREKT, FRUN, FLICKAN.

Frun.

Engelbrekt! du är för svag och tålig

mot en hvar, som söker ditt beskydd;

du står endast fast, när man dig hotar.

Engelbrekt.

Så bör mannen vara: än ett barn,

ömt och hjertligt, än en kraftfull kämpe.

Frun.

Men man måste kunna misstro verlden.

Riddar Bengt på Göksholm är bekant

för sin hårdhet, för sitt lömska sinne;

tro ej honom blindt, min Engelbrekt!

De ju bo så nära intill oss,

lätt de kunde öfverrumpla dig

när du minst förmodar. —
Engelbrekt.

Goda Maka!

Frukta icke! jag är nog försigtig.

Mannen kan lörlåta, och han bör det

;

qvinnan kan det icke, när en gång
hon har börjat hata eller misstro.

Ung, lu. 16
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Riddar Bengt snart kunde söka skydd

hos Kung Erik, som kanhända segrar.

Nu han vill försonas — derför just

lemnar han sig till sin fiende. —
Frun.

Ja, till dig. — En fiende som du

bättre är än vänner.

Flickan (går fram med kryckan).

Lilla Pappa!

Jag har virat blommor kring din krycka.

Se hur grann hon är nu. (ställer den vid soffan).

Engelbrekt.

Tack, min flicka.

Alltid minnes du din sjuka pappa. —
Goda maka! hon är just din bild:

alltid lika hjertlig, lika mild.

Frun.

Och vår lilla gosse, jag det ser,

liknar dig i mod allt mer och mer.

18.

De förre, gossen.

Gossen (inrusande med stojande glädtighet).

Ack! jag hört så många vackra sagor

utaf gamle Kettil. Vet du, pappa!

han berättat mig hur Konung Olof

var den förste kristne Kung i Sverge.

En gång höll han ting i Upsala

och med hot han ville skrämma folket;

då stod Lagman Thorgny upp och talte

så alt Konung Olof måste strax

hålla inne med sitt myckna skryt.
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Frun.

Stilla, stilla! pappa är så matt,

han ej tål ditt buller. —
Gossen (misslynt).

Hm! du sagt

att det vore väl om jag en gång

blefve halft så rask som pappa. —
(ser på kryckan). Ha!

Nu är den så prägtig! (tar den hastigt och sätter sig grensle

deröfver).

Flickan.

Nej! ack nej!

du får ej till käpphäst bruka henne.

(Gossen svänger utåt golfvet med kryckan. Flickan söker att få

fatt på honom).

Gossen.

Pytt sa'n! får du fnlt uti min fåle.

Hopp sa’n! hö och hafre skall du få

om du springer snällt.

Frun.

Nå, stilla, barn!

Engelbrekt.

Låt dem bullra. Vet, för ömma fäder

barnastojet är, hyad kärlekssången

är för älskarn, när hans mö den qväder;

men jag hör, man nalkas; — Riddar Bengt

är må hända redan kommen hit.

Gå, min goda maka! med de små;

lätt du annars kunde såra honom.

Hvarje christen, som försoning söker,

bör en christen vänligt emottaga;

ty det godas seger han föröker.

Frun (med eftertryck).

Ja! när han som christen söker den,

då först har han rätt att bli din vän.

(vänder sig bort, aftorkar tårarna och går).
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19 .

ENGELBREKT, BENGT STENSON, KETTIL, GERMUND,
JOHAN ANDERSON, JON PEDERSON.

Bengt Stenson.

Frid och helsning, Rikshärmästare!

Engelbrekt (reser sig upp).

Var välkommen, Riddare Bengt Stenson!

Sjukligheten hindrar mig ännu,

att som gästfri värd er emottaga.

(lägger sig åter ner på soffan).

Bengt Stenson (kaiit).

Jag beklagar den. Men mig dock grämer

mest den fiendskap, ni till mig bär.

Se! jag önskade mig frid i landet;

nöjd jag är att underkasta mig

Rådets dom. Af den man finna må
om jag, såsom riksförrädare,

hemligt underhandlat med Kung Erik.

Engelbrekt.

Rådet undersöke. Rådet dömme! —
Utaf mig skall Riddare Bengt Stenson

icke lida men och oförrätt.

Bengt Stenson.

Ar min son, Måns Bengtson innesluten

i den säkerhet och frid, ni lofvar?

Engelbrekt.

Ja, han inbegripes deruti. ’ ’ ®)

Bengt Stenson.

Tvistemålet, som är oss emellan,

får då hvila; tills det underställes

Rådets pröfning, nästa pingestid,

då en Herredag skall hållas?

Engelbrekt.

Ja.
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Bengt Stenson.

Och till dess skall ingen utaf oss,

göra något mehn emot den andra?

Engelbrekt.

Ingen.

Bengt Stenson.

Vill ni gifva mig ett skyddsbref,

som hos edra vänner gäller?

Engelbrekt.

Ja.

Bengt Stenson.

Då för mig, min son och mina fränder

och för mina vänner gör jag nu

frid och vänskap med Herr Engelbrekt. — •

Och till säkerhet, jag gifver er

här mitt Riddarhandslag.

(pekar på Germund och Jon Pederson).

Dessa vare

mina löftesmän.

Germund och Jon Pederson.

Vi äro det.

Engelbrekt (reser sig åter upp och räcker
B. Stenson handen).

Riddare Bengt Stenson! Frid och skydd

lofvar jag åt er och eder son

edra fränder, edra tjenare,

och åt eder egendom och deras.

Såsom löftesmän för mig jag nämner

dessa två.

Kettil och Johan Anderson.

Vi gå i fullan borgen.

(De taga händerne i kors med Germund och Jon Pederson).

Germund (afsides).

Tack, Maria! Jag mitt syfte hunnit

fridens englar splitet öfvervunnit.
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Engelbrekt (lägger sig ned).

Så! nu återstår det blott att gifva

skriftligt skyddsbref, på det mina vänner

hålla må i helgd mitt gifna löfte.

(till Johan Anderson).

Bed den gamle Munken komma hit,

han författar lejdebrefvet bäst.

(Johan Anderson går).

Germund (sakta tm b. Stenson).

Riddare! som eder löftesmän,

vill jag underrätta eder son

om förlikningen.

Bengt Stenson.

Nej, Germund, Nej!

Sjelf jag skall med honom tala; — hör!

innan kort jag väntar honom hem.

Engelbrekt (vänligt).

Riddare! jag kan ej fägna er

som jag ville, men min gästfrihet

bör ni icke misstro. Blif derföre

gäst hos mig på vår försoningsdag.

Bengt Stenson.

Jag med nöje mottar detta anbud.

Engelbrekt.

Gästfriheten är den enda njutning,

som de stora, tomma slotten ge.

Obehagligt att jag sjelf ej får

dela delta nöje med min maka.

20.

ENGELBREKT, BENGT STENSON, KETTIL, GERMUND,
JON PEDERSON, PECCATEL, En Småsven.

Småsvennen.

An en främmande. — (Peccatel inkommer, bugande vänligt).
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Engelbrekt (nickande).

Herr Peccatel!

PECCATEL (efter en liknöjd helsning åt Bengt

Stenson).

Herre! hur är helsan?

Engelbrekt.

Något svag;

dock blir den väl bättre vill jag hoppas.

Men hvar kommer ni ifrån?

Peccatel.

Från Stockholm.

Då jag hörde att ni blifvit sjuk,

vände jag strax om till hufvudstaden,

för att träffa edra vänner der.

Rådet har nu sändt mig, att er kalla

dit till någon vigtig öfverläggning,

om er helsa snart förbättrar sig.

Riksmarsken fått bref från Kröpelin,

att utskickade från Danmark skulle

komma landvägen till Wadstena,

för att öfverlägga om Kung Erik,

sedan han så länge uteblifvit

med sitt svar på vår uppsägelse.

Nu vill Rådet öfverväga saken

innan sammankomsten med de andra.

Engelbrekt.

Jag är ännu mycket svag och sjuk;

utan krycka kan jag icke gå.

Bengt Stenson.

Öfver Hjelmaren ni kunde fara

sjöleds, bäddad ned uti en båt. *>’)

Peccatel (hemligt kramande Bongt Sten-

SOQS hand).

Ha! — förträffligt! —
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Engelbrekt.

Ja, det vore plågsamt

Att till lands den långa vägen resa.

Kettil.

Herre! denna resa är ett vågspel;

lemna ej ert slott i detta tillstånd.

Engelbrekt.

Kettil! nej — jag kan ej, får ej mera

vara sjuk.— (betydningsfullt.) Kung Erik är på Gottland. —
Ja, om några dar jag måste resa.

Låt emedlertid i ordning ställa

allt, som kan behöfvas.

PECCATEL (beställsamt).

Glöm ej heller

att beskrifva rätta segelleden

för de tjenare, som följa med.

Kettil (bittert).

Så? ni önskar ingen krokväg, Herre?

Engelbrekt.

Tvister göra menskolynnet värre,

minns det, gamle Kettil! —
Kettil.

Herre, hör mig!

Jag har troget vaktat edert slott,

och jag lider ej att lömska ulfvar

smyga sig derin. (går).

Engelbrekt.

Han är gammal.

och hans knarrighet förlåtas hör. (Peccatel bugar).

Ni, Herr Peccatel! är hemmastadd

i mitt hus; ledsaga Riddaren

till min maka. Hon skall gerna se

mina gäster. —
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Peccatel.

Rikshärmästare

!

Jag skall icke dröja att tidg buga

för er ädla Fru. —
Bengt Stenson (kaiit).

Ej heller jag. (de gå).

Germund (afsides).

Fridens fest hör endast glädjen till;

nu som fridens stiftare jag glädjas vill. (går).

21 .

ENGELBREKT, Småsvennen, JOHAN ANDERSON.

Johan Anderson.

Herre! snart den gamle Munken kommer.

Engelbrekt.

Godt. — Gå in och muntra gästerna;

du är ung, och glädtig när du vill.

Johan Anderson.

När jag kan. — Man måste kunna

älska dem, som man vill glädje unna.

Engelbrekt (strängt).

Gå! du vet att Engelbrekt ej tål

att hans vänner blifva föremål

för ett tal, som kunde såra dem;

hvarje gäst bör äras i mitt hem.

(Johan Anderson går).

Engelbrekt (till Småsvennen efter någon
tystnad).

Hör! kom närmare; — min röst är matt. —
Tag mig ned den gamla hjelmen der,

och mitt harnesk. (Småsvennen tager ned dem. Engelbrekt re-

ser sig något opp, för att sätta hjelmen på sitt hufvud).

Hm! så tung den blifvit

för min nacke! (lemnar den åter till Småsvennen).
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Jag kan icke resa

i min rätta höfvitsmanna-rustning.

(tecknar efter sitt harnesk; småsvennen bär det med möda till

honom; han rör vid det och säger som vid sig sjelfj.

Ännu tyngre! — (högt). Häng dem åter opp.

De må hvila — kanske länge hvila.

Ofta nog ha de beskyddat mig

emot faran, genom Herrans hand.

(betänksamt).

Nå! — Men den han tager i sitt värn,

hvad behöfver den väl stål och jern?

Väl! jag reser i mitt värf på nytt!

Den som tror ännu, hans kraft ej flytt.

(kort tystnad).

22 .

De förre, den gamle Munken.

Munken (kommer sakta in).

Herrans frid med eder!

Engelbrekt.

Tack, min vän,

Hör! jag låtit kalla dig hitopp;

ty du måste skrifva mig ett skyddsbref

för den gamle Riddaren Bengt Stenson.

Munken.

Ären J då ren förlikta?

Engelbrekt.

Ja!

Munken.

Frid vi önska alla, men vi söka

likväl striden.

Engelbrekt.

Ja vårt väsen är

alltid dubbelt: hjertat slites jemt
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hit och dit af stridande begSr,

som två öfverstarka kämpar ryckas

om det fångna rofvet: hvar af dem

vill deraf den största delen äga.

(med värma).

Men, man blir så tillfredsställd, så lugn,

sen man fått försonas med en ovän.

Munken.
Måtte fridens Gud beskydda friden!

Uppå jorden vill ej menniskan

gerna hålla den i helgd. En engel

störde den i sjelfva Himmelen.

Huru länge skulle den då kunna

lefva här på jorden, hvaräst än

samma fallne Engel alltid går,

gjutande sitt gift i dygdens spår.

Engelbrekt.

Det förundrar mig hur allas sinnen

äro stämde blott till dysterhet.

Glädjen är ju fosterbarn af friden? —
Ingen, ingen funnit sällheten,

som ej uti friden sökte den.

Finns väl någon sällhet här i tideb,

som vi kunna gripa i dess vingar,

förr än han förbi vår blick sig svingar?

23 .

De förre, frun.

Frun (orolig).

Engelbrekt! min gode Engelbrekt,

är det sannt hvad Peccatel mig sade,

att du ämnar dig till hufvudstaden ?

Säg! — Jag kunde icke längre dröja

ibland dina gäster, förrn jag hört

om det vore ditt beslut. — O, svara!

Så förtärd.
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Engelbrekt.

Om några dar, må hända

blir jag bättre. Mödan är min trefnad,

och jag tynar af vid stilla lefnad.

Frun.

Skall då mannen alltid likna fågeln,

som sitt näste skyr och trånar bort,

om han ej får se den hela verlden?

O, n\in make! hör min enda bön:

får jag följa med dig på din resa?

Engelbrekt.

Hulda! detta tillbud gläder mig;

men jag fruktar för din egen helsa:

du behöfver också hvila dig.

Frun (innerligt).

Hvila? menar du att jag kan hvila

om du reser? — Skild ifrån min man,

skulle jag, likt mördarns vålnad, ila,

hvilken grafvens lugn ej söfva kan.

Engelbrekt (betydningsfuiit).

Vän! i lifvet och i sjelfva döden

får du följa med mig.

(sluter henne i sin famn).

Frun.

Tack, min vän!

Munken (med hopknäppta händer, utan att

märkas af dem).

Fader! Du, som leder våra öden,

låt de goda icke skiljas än!

Skåda, hur vid dessa kärleksorden;

sig din Himmel sänker ned till jorden.

(Täckelset faller).
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FEMTE HANDLINGEN.

(STOCKHOLM).

(Öppen plats framför slottet, som synes i bakgrunden. På sidorna äro stora

bålverk, fyllde med jord och försedde med skottglugggar. Natt, stormväder.

1 Uppträdet.

Några Fältvakter af Borgare, hvaribland Ynglingen

och DEN BLINDA GUBBEN.

Gubben.

Nej, min son! nej. jag vill blifva här;

snart din Nattvakt slutas. — Ensligheten

plågar mig. — Men säg din blinde far

hur den svenska styrkan är fördelad.

Ynglingen.

Marskens läger sträcker sig från kyrkan

ned till Norrström. — Han har låtit bygga

stora bålverk, fyllda högt med grus

och mång farlig skottglugg på dess bröstvärn. ’**).

Båda Riddarena Oxensljerna

ligga uppå Helgeandsholm der. '*3^

Här har Borgerskapet fått sin post

att försvara, från Sanct Niclas kyrka

ända till köttmånglarbodarna;

Riddar Erik Puke med sitt manskap

står på södra sidan. '^4^

Gubben.

Tack min gosse!

Gammal krigsman gerna veta vill

huru det bland yngre folk går till.
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Ynglingen.

Tyst der kommer Marsken. — Han besöker

vakterna, om nattetid. —
(Alla ställa sig i ordning).

2.

De förre, CARL KNUTSON, THURE BJELKE, Flera
Riddare och Svenner.

Carl Knutson, (i samtal med några Riddare).

Nu genast! —
Låten allt ert manskap gå i vapen,

och helt tyste tågen ned mot vindbron.

(Riddarne aflägsna sig).

(till en af Svennerna).

Fort till Riddaren Carl Månsons lager;

strax hans rytteri skall sitta upp,

ehvad Erkebiskop Olof sjelf

skulle komma till oss eller icke.

Säg, jag rörelser förmärkt i slottet.

De belägrade ännu en gång

torde söka, att oss öfverraska.

(Svennen går, till vakterna).

Rätt, Stallbröder! jag med glädje ser,

att en hvar är troget på sin vakt.

Denna natt är vädret icke blidt;

men en krigsman får ej frukta stormen;

sjelf han är en storm i lifvets land,

dodens grymma herravälde trogen,

än han fäller skörden, störtar skogen,

än han sätter by och stad i brand.

(Vakterna draga sig åt sidan).

3.

CARL KNUTSON, THURE BJELKE.

Thure Bjelke.

Säg, Carl Knutson! säg, hvad fattas dig ?
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något underligt jag trott mig röja

i ditt tal och i ditt lynne.

Carl Knutson.

Broder!

Mins du händelsen i Wadstena?

Då jag satt i Vårfruchor i kyrkan,

tyckte ju en ung, oskyldig flicka,

att hon såg en prägtig krona stråla

på mitt hufvud? 125)

Thure Bjelke (liknöjd).

Jag har hört det.

Carl Knutson.

Nyss en gammal qvinna om mig spådde,

att till Sverges Kung mig Herren utsett. ^2»)

Thure Bjelke.

Hvad, Carl Knutson?

Carl Knutson.

Kalmareförbundet

måste brytas; annars, sade hon,

borttärs Sverges kraft af trenne plågor.

Thure Bjelke.

Din inbillningskraft hon tjusa vet,

för att njuta din frikoslighet.

Carl Knutson (fattar hans hand).

Priorinnan uti Kalmar kloster

äfven genom bref mig underrättat,

att en gudlig man i Kalmar stad

haft i Jul den uppenbarelsen:

att jag skulle blifva Sverges Konung,

Hon förmanar mig i detta bref,

att ej strida mot den Högstes vilja

och hans hämd. —
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Thure BJELKE. (afbrytande).

Din egen ärelystnad

blir den hämnare, som krossar dig.

Hör! om du uti ditt hjerta röner,

kraft, att rädda Sverges olyckssöner,

stig då upp som hjelte eller kung,

för att få en större sten på grafven;

gyllne spiran är som Riksmarskstafven

ganska bräcklig; ja, — och mera tung.

Carl Knutson.

Tyst! man kommer. Ingen veta bör

hvad jag tänker, eller hvad jag gör.

4 .

De förre, ERIK PUKE, Tvanne Våpnare.

Erik Puke.

Väl, Carl Knutson! att jag här dig träffar.

Aldrig jag i mina yngre dar

jagade ett villebråd så ifrigt

uti skogen, som jag efter dig

nu har letat. Dig jag hatar mera

än de främlingar, som plåga Sverge;

och jag manar dig till envigskamp;

ty du är Kung Eriks herresven.

Du har budit honom Sverges krona;

Erkebiskop Olof stöder dig;

och hvad jag samt Engelbrekt uträtta,

det gör du om intet. Danske slottsherrn

Jösse Erikson, hvars grymhet tvang

Engelbrekt till första upprorssteget,

har du gifvit lejdebref alt komma
åter i vårt land; men bönderna

hafva svurit att hans hufvud stäcka.

Jag skall skydda dem om så behöfves. —
Och med envigssvärdet strax bevisa

hur en Riksförrädare bör straffas.



£57

Carl Knutson (med värdighet).

Riddar Erik Puke talar djerft,

och han glömmer, att Carl Knutson bär

Svea Rikes Marskstaf i sin hand.

Erik Puke.

Skrymtare! Du fick den genom list

och den skall ej lange dig beskydda.

Carl Knutson.

Riddare! betänk det ord, jag säger:

Jag med Sverges Råd har öfverlagt

hvarje handling, som jag företagit;

och af Rådets myndighet den skyddas.

Erik Puke.

Ja, af Rådet? — Ha! jag känner det:

för Kung Erik buga nästan alla.

Men min arm skall böja deras rygg;

ty de vilja helst i jorden krypa.

Thure Bjelke.

Riddare! vid eder riddarpligt,

hör mitt ord och sansa er en stund!

Vill ni då med tomma barnaträtor

underhålla split i svenska hären? —
blifva fiendernas bundsförvandt,

och förlama armarne, som lyftas

för vårt land?

Erik Puke.

Hör, Riddar Thure Bjelke!

här ni ser den arm, som lyftades

att försvara landet; men de trälar,

som för Konung Erik böja sig,

måste undanrödjas såsom tistlar

utur säden, (till C. Knutson). Svea Rikes Marsk!

Aldrig man så mången krok skall ställa

uti Mälarns böljor, för en fisk,

som för dig jag snaror lägga skall, —
Ling. III. 17
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om du ej i morgon möter mig

och, med svärdet i din hand, bevisar,

att du ej är riksförrädare.

Carl Knutson.

Nå, välan då! Jag er möta vill;

svärdets egg vår skiljoman må blifva.

Stund och ställe jag bestämma skall;

men ett enda förbehåll jag gör:

ni för Sverges undergång skall svara.

Erik Puke.

Sverges välgång blifva skall mitt mål,

när ditt blod har värmt mitt kalla stål.

(De ämna att gå åt olika håll, då i det samma Bo Stenson in-

kommer).

5 .

De förre, bo stenson.

Bo Stenson.

Svea Riksmarsk! hör mig — (till Puke). Höfvitsman!

först ett ord — Er båda söker jag.

Carl Knutson.

Ha! vi träffas här i Stockholm åter?

Bo Stenson.

Just i denna stund jag anländl hit

ifrån Kalmar, som vi redan tagit;

men ett vigtigare bud jag för;

under vägen jag det fått: Kung Erik

hade rustat ut en väldig flotta

mot oss, och från Gottland seglat ren,

att vid Söderköping gå i land;

men de plundringar, han under vägen

uppå svenska klostren har föröfvat,

hämnades af våra Helgon: — Redan

stormarne förstört hans hela flotta,

skepp vid skepp på hafvets botten ligger,
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och Kung Erik sjelf vid Söderköping

drunknat har.

Erik PUKE (med hånskratt).

Och Kalmare förbund

sjönk till hafvets djup i samma stund!

Carl Knutson.

Vet du visst, att ryktet talar sanning?

Bo Stenson.

Ja, jag sjelf har sett hvad jag berättat.

Rundt kring stranden hafva bönderna

dragit opp de rikt beklädde liken,

gyllenduk och rustningar de bära,

likt Kung Eriks hofmän. Flaggorna

uppå Kungens eget skepp man känner;

de med bräckta masterna nu flyta

ibland skären.

Erik PuKE (ännu Hka hånfullt).

Hal din lyckas skepp

gick på samma gång i qvaf med Eriks.

Dina granna vimplar flyta nu

omkring stranden. — Säg mig dock, Carl Knutson,

hvem skall du nu böja ryggen för?

Carl Knutson.

Jag har icke tid att med er träta.

Svärdet tala må, dess språk vi lärt.

6 .

De förre, OLOF DJEKNE.

Olof DJEKNE (störtar fram mot E. Puke).

Riddare! er krigshär väntar er.

De belägrade sig bemligt smugit

ut ur slottet, på den södra sidan.

Eld de satt i månglarbodarne. ^22^

Hela staden hotad är af branden,
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stormen sprider lågan öfver allt. —
Se hur högt den emot himlen flammar!

(Eu vidsträckt eldröd flamma synes. Man hör larmtrummor och

klämtning).

Carl Knutson.

Riddar Erik Puke! nu jag kunde

hämnas all den skymf, som ni mig gjort.

Er försumlighet vid bålverksbygget

gifvit fienderna läglighet

att oss öfverraska. Men min hand

rädda skall er ära och vårt land.

(Alla ila ut, åt flera håll).

7.

Borgarevakter gå fram och åter öfver skådeplatsen, Den
BLINDA Gubben och Ynglingen. (Skott och buiier höres).

Gubben.
o

Ater börjas nu den grymma striden!

Ack! i lifvets dag hur kort är friden!

Ynglingen.

Det är härligt för mitt unga öra

detta buller, detta gny och rop.

Far! jag vill ej längre bli i Stockholm.

Här får jag ju icke se ett fältslag.

Här är bara tvedrägt bland de höga. —
Nyss jag hörde hur de store trätte.

Gubben.

Tror du väl, att det är Tysken blott

eller Dansken, som förderfvat Sverge?

Nej! det är de Svenskes eget verk,

afundsjukan bland de högsta ätter,

egennyttan hos de ringare,

magtbegäret hos de andlige

är det vapen, våra grannar brukat.

Ja om endast Riddare och Klerker
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få med ro vid gillesborden sitta,

äta mandel, socker, ris och kryddor,

dricka must och vin, '^4) f^åga de

litet efter huru bonden svettas;

Men om de en tryckning skulle få

af den stora tyngd, som bonden drar,

se, då ropa de uppå förtryck,

locka denne till att rusta sig,

på det de må litet högre bli,

när de stå på bondens lik och ropa:

lefve friheten och fosterlandet!

Ynglingen.

Törs ni tala så, om våra höga,

och dertill om Klerkerna? —
Gubben.

Oh, ja!

Tror du väl att Kalmare förbundet

hade blifvit af, om Margaretha

icke smickrat våra stolte Klerker?

Son! I Wadstena hon kyste handen

uppå alla munkar, alla nunnor.’’®)

Hon behöfde sedan vinka blott,

för att locka hela klosterskaran

på sin sida. — Son! i många år jag rest

såsom herresven i flera länder,

och jag märkte hvilka skatter Herren

oss förunnat, men jag lärde äfven

känna våra fel och deras följder.

Ynglingen.

Far! jag vill ej längre blifva här.

Bort till Engelbrekt jag vill mig smyga

när min vakt är ändad. —
Gubben.

Gör det, gosse!

ja, jag följer dig. — Ännu en gång
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vill jag tala med vår Engelbrekt.

Sedan skall jag bedja för vårt land

och förbida dödens milda hand.

(Bullret och skotten tilltaga alltmer: man ser kulorna flyga förbi).

Striden växer. — Bullret ökas jemt.

Ynglingen.

Kulorna, som viggar kring oss flyga!

Likt två bundna fångar stå vi här

overksamma, när som mest det gäller!

Aldrig kan jag tåla detta tvång; —
nej! till Engelbrekt jag styr min gång.

Gubben.

Så jag darrar. Ack! min gamla arm

kan ej göra något mer för Sverge.

Men mitt hjerta slår så friskt. — Hör! led mig

till ett ställe, der jag obehindrad

kan få göra bön.

Ynglingen.

Ifrån min vakt

törs jag icke gå. Här vid vårt bålverk

kan ni vara obemärkt och säker.

(för honom åt sidan).

Gubben.

Vänd mitt anlet åt Sanct Niclas kyrka.

Ynglingen (vänder honom).

Hon är just midt för er.

Gubben.

Tack, mitt barn

!

(Hopknäpper händerna i bedjande ställning).

Ynglingen (går fram).

Bönen ju den gamles vapen är;

den får seger, som det föra lär.
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8 .

De förre, Ärkebiskopen kommer tilUka med Riddarn,

som anför hans rytteri, strax derefter THURE BJELKE
med Fotknektar m. m.

Ärkebiskopen.

Marsken visste nog, alt fienden

tänkte göra utfall denna natt. —
Ha! der borta, hvarest elden flammar;

der går kampen starkast. — Säkrast der

finna vi Carl Knutson. (de ila ut).

Thure BJELKE (inkommer från ett annat håll,

med fotknektar, flygande fanor, kärrebyssor och brinnande luntor).

Hitåt! Hitåt!

och försvaren Sverges hufvudstad.

(De ila ut. Bullret tilltager ännu mera).

9 .

Ynglingen och Gubben, Flera beväpnade Borgare.

Ynglingen (tiii ena vakten).

De få rusa in i striden. Ja!

hvad de äro lycklige! Och jag

står här overksam, som hjeltens hamn.

(afsides).

Förr än dagens stråle åter gryr

Engelbrekt! jag till ditt läger flyr.

(Mera stoj och härskri utom skådeplatsen. Några Borgare inkomma).

En Borgare (ropande).

Fort till kyrkan, förr än den blir antänd.

Ynglingen (springer fram till dem).

Vanten, Landsmän! Hur går striden nu?

Hvilken segrar? — Flykta fienderna?

En Borgare.

Ad kan ingen veta hur det går.
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En annan.

Dubbla fiender de våra hafva:

på en gång de måste släcka elden

och försvara sig mot svärd och kulor, (går ut).

Ynglingen.

Griper elden öfver hela staden? —
En tredje Borgare.

Det kan vara gjort uti en blink,

om ej Herren gifver råd och kraft.

(De skynda ut. — Lång tystnad på skådeplatsen; skott, klämtning
ocb stridsbuller utom den samma).

Gubben (kommer vacklande fram).

Barn! jag flera gånger ropat dig;

men du hörde ej min gamla stämma.

Likväl har den säkert biifvit hörd

utaf den, som allt kan råda. — Vet du,

jag just tyckte, under det jag bad,

att mitt hjerta blef så lugnt och modigt

och det var liksom jag hade hört

någon till mig hviska, att vår fara

skulle slutas snart.

Ynglingen.

Nej, gode fader!

det är värre, — värre, än ni tror.

Kanske hela staden ödelägges.

Ingen räddning hoppas våra vänner.

Gubben.

Dina ord ej nederslå mitt mod;

ty jag vet, att den som kan oss rädda,

är än lika m<ägtig, lika god. —
(med hänryckning).

Barn! — jag är ju blind och mina ögon

fatta icke dagens fria mål
;

—
men jag ser — jag ser en snöhvit dufva

flyga fram mot lågorna och vinden
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kastar sig — och eldens fart den hejdas,

Herren — Herren hjelper än de trogna

fridens palmer skola åter mogna!

Ynglingen.

Underligt! — Ja, fader! hvad ni sagt

är så sannt, som att jag ännu lefver! —
(det dagas småningom).

Och nu går ju morgonrodnan opp,

för att gifva oss nytt mod och hopp?

9.

De förre, Några Borgare.

Alla ropa.

Hurra! Lefve Riksmarsken Carl Knutson!

Ynglingen.

Hit stallbröder! kommen J från striden?

En Borgare.

Ja, den är förbi, — Carl Knutsons mod
räddat Erik Pukes hela här,

annars hade den väl blifvit nedgjord.

Gubben.

Och är elden släckt?

En Borgare.

Ja, allaredan

är vår fara öfverstånden

;

endast bränder ryka än på marken.

Gubben.

Gud! hvem är, som dig ej tacka bör;

Du den gamles suckan äfven hör.

Flera (inkomma och ropa).

Lefve friheten och fosterlandet. (Be gå).
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Andra.

Hurra! hurra för vår hufvudstad. {De gå).

(Det äi' redau full dager. Borgare gå fram och åter öfver skåde-

platsen. Ynglingen och Gubben försvinna mellan dem. Seger-

musik höres. Omsider ser man Carl Knutson framför sin här,

oragifveu af sin lifvakt, alla till häst tåga öfver skådeplatsen.

— På främsta fanan eller Rännarebaneret synes St. Jörans

jägarebild till häst, i full rustning. — Sedan kommer skytte-

baueret, hvarpå synes St. Eriks och St. Olofs bilder. Artille-

riet, bestående af kärrebyssor och krutvaguar, intågar. Der-

efter Hufvudbaneret, uti hvilket är insydt en Jungfru Maria

med barnet i strålaude sken, ätföljdt af flera fanor alla med
tre kronor på, sist en mängd Riddare och Svenner till häst

Allt under fältmusik. — Skådeplatsen förändras).

10.

(ENGELBEEKTSHOLMEN).
(Vid sidorna löfträn, buskar. I bakgrunden synes en vik af Hjelmaren,

hvilken smalnar till höger. Längst borta på andra stranden är en vacker löf-

skog, öfver hvars toppar man till höger skönjer det ena toruet af Göksholms
slott. Från samma sida ser man en båt ankomma, med uppslaget tält öfver

och flera personer deri. Bakom skådeplatsen höres en vallgosses sång, liksom

han vore på andra sidan om viken; genljudet af hans vallhorn höres på sidan

af Engelbrektsholmen).

Genljud (kring holmen).

Tululi — lulu!

En röst (från andra stranden).

Längst ned på sanden,

vid sjöastranden,

nyss en Hafsfru låg,

sjöng vid klarau våg:

»Akta dig, du Herde god!

»hungrig ulf har dubbelt mod;
»ulfven vill dricka ditt hjerteblod.»

(Medan denna vers sjunges har båten rott förbi skådeplatsen).

Genljud (kring holmen).

Tululi ~ lulul

En röst (från andra stranden).

Högt upp i grenen,

vid raossestenen.

satt en liten Alf,

sjöng i grönan hvalf:

»Akta dig, du herde god!

»hungrig ulf har dubbelt mod

;

»ulfven vill dricka ditt hjerteblod.»

(Engelbrekts barn inkomma. Flickan stannar och lyssnar till sången;

gossen springer åter ut).
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Genljud (kring holmen).

Tululi — lulu!

En röst (från andra stranden).

Djupt in i hällen,

vid gråa fjällen

stod en liten Dverg,

sjöng ur trolleberg:

»Akta dig, du herde god!

»hungrig ulf har dubbelt mod;
ulfven vill dricka ditt hjerteblod.»

Gossen (kommer fram).

Hvarför står du så betUnksam, syster!

kom och låt oss springa här på holmen.

Flickan.

Tyst! nu störde du den vackra sången.

Gossen.

Alltid lyssnar du när någon sjunger.

Spring då med! — Det var för mycket tråkigt

att så lange sitta still i båten.

Flickan.

Men hur roligt först när böljorna

sprungo uti stora, hvita ringar

framför båten! —
Gossen (lifligt).

Ja, de svängde fram

liksotn lederna af pappas krigshär, (springer ut).

Flickan (ropar efter honom).

Se! så många vackra blommor! —
Oh! han hör då aldrig. —

(går fram och plåckar beställsarat)

.

11 .

De förre, ENGELBREKT och hans FRU, några Tjenare,
som medföra knyten, hvilka de sätta ifrån sig.
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Engelbrekt (blek och matt, stöder sig mot

sin krycka på ena sidan och mot sia

Frus arm, på den andra).

Denna slätt

är ju vacker?

Frun.

Vill du hvila här?

Engelbrekt.

Här? — Oh ja, min vän!

(sätter sig på en mossig sten).

Flickan (springer fram till honom med en

konvaljeqvast). Der, lilla pappa!

för att friska opp dig.

Engelbrekt.

Tack, min flicka!

Gossen (kommer in med två stora grenar.

Han har böjt den ena, och håller den

andra midt öfver, i form af ett armbost).

Se ett sådant prägtigt armbost, pappa!

Nu skall jag belägra Konung Erik.

Engelbrekt.

Så ? (Gossen öfvar sig att sigta).

Frun.

Du orkar icke resa längre. —
Engelbrekt.

Nej, min vän! jag tror att denna natt

borde jag mig hvila här på holmen;

men det blir så kyligt här mot qvällen.

(till ena tjeuaren).

Gå, och samla dig en börda ris

och gör eld på denna stenhäll.

(till den andra).

Nedtag tältet, som är öfver båten,

sätt det genast opp för oss. —
Hör!



(till dea tredje). Och du,

bär min säng hit opp ur båten strax I

Bed Herr Peccatel sen komma hit;

han der borta sitter ju så ensam?

(Tjenarne gå).

Frun.

Tala ej så högt; det mattar dig;

du är mera blek och svag än vanligt.

Engelbrekt.

Vaggningen på sjön har mattat mig;

och det är för ögat och för foten

likasom jag slängdes i en gunga. —
Hvilken vattenbubbla menskan är!

Fylld af vind, och skör för minsta flägt!

Hela verlden skimrar i dess yta

der hon ses på vilda hafvet flyta;

men en vindflägt blåser, och hon faller;

och en liten ring, som strax förgår,

är ju allt, hon lemnar i sitt spår?

(kort tystnad).

Se blott tvänne mil vi rott i dag,

ifrån Örebro. Rätt lång är vägen

fram till Stockholm! (innerligt). Och du lider äfv

till din helsa.

Frun.

Tror du qvinnan räkna kan

sorgens stunder, hos en älskad man?

Nej! för hennes hjerta fly de hän,

liksom glädjens timmar hos en vän.

Intetdera qvinnohjertat mäter;

allt det njuter och det allt förgäter.

(Han trycker hennes hand med värma. — Kort tystnad.)

Engelbrekt.

Men längst bort, på andra sidan Hjelmarn,

ser jag, öfver träden, några torn.

Är det icke Göksholms slott? —
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Åh jo! —

“

men du får ej länka uppå Göksholm.

Engelbrekt (småleende).

Hvarför icke? —
Frun.

Ack, den gamle Riddarn,

som der bor, ser så försåtlig ut.

Engelbrekt.

Qvinnohjertat mången gång

säkrare än mannens öga spejar:

jag det vet, min vän. Men Engelbrekt

är ju man? — Den gamle Riddaren

och hans son med mig förlikta äro. —
Skall väl seglarn, van vid slorm och störtsjö,

frukta lugnet?

Frun.

Men i lugnet kan

en försåtlig klippa krossa kölen. —
(kort tystnad).

Engelbrekt (tjust).

O! — se der hur solen börjar sjunka

bakom björkarne på andra stranden,

purpurfärg hon strör kring himlaranden

Så går hjelten ljus och lugn till hvila,

sedan med sitt mod han värma hunnit

månget bröst. Och sedan han försvunnit,

skola andra, likt små stjernor ila

i den bana, der han vandrat har,

tills en morgon uppgår ljus och klar.

(Frun kysser honom).

Jag vill hvila nu. — Låt barnen leka

uti gräset. — Jag vill blunda litet,

luta hufvudet emot din axel. —
Kom min gosse gif mig först en kyss.

(Gossen springer upp i knät och kysser honom).
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Flickan (rycker honom tillbaka).

Nå! du vet att pappa är så matt.

Gossen (nickande med hufvudet).

Pappa är en karl: han pjunkar aldrig.

Flickan (klappar och kysser Engelbrekt).

Sof nu roligt, lilla pappa!

* (Barnen gå ut).

Engelbrekt (ser upp mot höjden).

Ja!

äfven jag får en gång sofva roligt,

när mitt långa dagsverk slutadt är.

Frun (omfamnar honom).

Ack! jag vet att du behöfver hvila,

fast du ej af årens b(5rda tryckes!

Engelbrekt (kysser hennes hand).

Tyst! jag känner mig så sömnig redan;

låt mig slumra, blott en liten stund.

(Engelbrekt lutar hufvudet emot Eruns axel och blundar hastigt.

Frun, med hopknäppta händer, synes läsa en bön öfver honom).

12 .

ENGELBREKT ocb FRUN, A. PECCATEL, En Tjenare

med en börda at torrt ris, som han genast påtänder.

Peccatel.

Längst der borta synes — (försigtigt). Hvad, han sofver?

Frun (sakta).

Ja.

Engelbrekt (ser upp).
o ,

Ah, nej! jag sofver icke.

Har ni något att berätta?

Peccatel (som dragit sig något undan).

Nej,

ingenting af vigt. Blott att på Hjelmarn
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syns en båt med mycket folk uti. —
Tjenarne, som känna båten, säga

att den är från Göksholm. —
Frun lafsides).

Helga Jungfru!

Peccatel.

Och Herr Magnus, gamle Riddarns son,

känna de igen af blanka hjelmen.

Engelbrekt (uppmärksamt).

Ha, är Magnus Bengtson kommen hit?

Säkerligen att till gäst mig bjuda

hos sin fader uppå Göksholms slott?

De bemärkt oss, då förbi vi rodde.

Gå, min vän! Bed våra tjenare

visa honom bästa landningsstället,

Säg så till Herr Magnus hvar jag är;

ty jag orkar ej att möta honom.

Peccatel.

Allt skall blifva verkstäldt, ädle Herre!

(afsides med hån).

Lycka till Bengt Stensons gillesbud!

(går. En tjeuare inkommer med tältet, en annan med sängkläder).

Engelbrekt (tiii tjenarne).

Lemnen tältet här, och skynden er

ned till stranden, att Herr Magnus visa

rätta landningsstället.

(Båda tjenarne gå. En båt ror förbi).

13 .

ENGELBREKT och hans FRU.

Frun.

Engelbrekt

!

ack! jag ber dig: låt den unge Magnus

icke komma hit. Han är så våldsam.



£73

Med sitt tal han kunde reta dig.

Se ! du tål ju inga ledsamheter.

Du blir sjuk. På denna vilda holme

måste du då ligga, utan hjelp.

Engelbrekt.

Goda maka! hvarför alltid tära

dig och mig med dessa mörka syner?

Magnus Bengtson är väl ung och häftig

till sitt lynne; men jag ler deråt.

Och vi äro nyligen förlikta:

gamle Riddarn inneslöt sin son

i det fredsfördrag, vi båda gjorde.

Frun.

Du är alltid lika hjeltemodig;

men mitt qvalda hjerta slår så vildt! —
Styrk mig, heliga Maria! styrk mig!

(man hör Vallgossens sång helt nära).

14.

De förre, flickan och sedan GOSSEN.

Genljud (af vallgossens horn).

Tululi — luhil —
Flickan (springer fram).

Mamma! hör du vallgossen, som sjunger?

Ack! så vackert! —
Frun (halfgråtande).

Ja, jag hör mitt barn!

men de orden låta icke vackert

här på holmen.

Engelbrekt (starkt).

Sången döfvar smärtan,

och vår själ till änglarne hon bär.

(omfamnar henne).

Låt dem icke se hur svag du är;

ty det smittar lätt de unga hjertan.

Ung. 111. 18
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Frun (kysser honom).

Jag skall kufva mig. —
Engelbrekt.

Ha! denna kyss

var så hjertlig, som den allra första.

(sluter henne åter i sin famn).

O! jag känner något i mitt bröst,

som vill liksom lyfta mig från jorden. —
Gossen (inspringande).

Pappa! der en hurtig Herre kom.mer.

Han har bråttom: se, så fort han springer.

Engelbrekt.

Ja, jag ser. Det är Herr Magnus Bengtson.

Hjelp mig upp; ty jag vill möta honom.

Frun (bemödande sig att uppresa honom).

Gud! jag dignar!

15 .

De förre, MAGNUS BENGTSON i Väpnaredrägt,

med en hillebård i handen).

Engelbrekt (stödjande sig på kryckan, helsar

honom vänligt).

Var välkommen hit. —
Magnus Bengtson (afbrytande).

Får jag än ej njuta fred i landet?

Engelbrekt.

Jo, min vän! Er far och jag förliktes

uti Örebro. Han för sin son

samma löfte, samma borgen gaf.

Magnus Bengtson.

Afgrundsande! talar du om fred?

Usling tigger du nu om försköning? —
Störta uti afgrundsdjupet ned,
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tinga med dess Förste om försoning.

(lyfter hillebarden och hugger in på Engelbrekt, som med kryckan

afvärjer flera hugg).

Gossen (med hög röst).

Hjelp! hjelp! (springer ut).

Frun (på knä).

Herre, var barmhertig! — Minns

Fosterlandet — (Flickan faller om hennes hals).

Engelbrekt.

Bed ej! bed ej, Maka!

För en niding fosterland ej finns.

Magnus Bengtson (hugger ännu häftigare in

på Engelbrekt).

Usling! är du lika öfverdådig? —
(Gossen kommer tillbaka och faller äfven om modrens hals).

Båda Barnen.

Mamma! Mamma!

Engelbrekt (sårad i handen, fäller kryc-

kan). ‘<3)^

Så! nu är det slut,

om ej Gud är nådig.

Frun.

< Gud är nådig!

(Hon dånar; barnen falla på knä utmed henne).

Båda Barnen (liksom hviskande).

Gud är nådig!

(Engelbrekts tjenare inrusa för att rädda honom. Han har dragit

sig tillbaka och försvinner bland träden. Magnus Bengtson,

med upplyftad hillebard, rusar efter honom. I det samma
komma flera af Magnus Bengtsons tjenare instörtande: några

anfalla Engelbrekts tjenare, andra gripa Frun och barnen, andra

taga hans saker. ^^^)

Magnus Bengtson (med hög röst, utom skå-

deplatsen).

Afgrund! segren njut!

i din låga släck min låga ut!

(Täckelset faller).
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SJETTE HANDLINGEN.

(GÖKSHOLM).

Ett mindre rum på Slottet. Stora fönsterdörrar i bakgrunden. Vid ena

sidan är en mindre dörr, vid den andra en jerndörr med stark bom och lås).

1 Uppträdet.

MAGNUS BENGTSON, GERMUND, JON PEDERSON.
(M. Bengtson sofvande ligger på en hvilosoffa. Hans

sömn är orolig. Det är natt; en lampa brinner

på bordet).

Germund.

Dagas det ej ännu?

J. PeDERSON (ser ut).

Jo, jag ser

der i östern första morgonstrimman.

Germund.

Godt! snart få vi släcka lampan då.

J. PEDERSON.

Denna sommarnatt var i mitt tycke

längre än två hela vinternätter.

Göksholms herreborg har i en hast

blifvit dyster, som en röfvarkula.

Germund.

Glädjen bodde aldrig här en dag.

J. PEDERSON.

Likväl var det lyckligt att Herr Magnus

sofvit bättre, än i går.
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Germund.

Ja, ulfven

sofver också, sen han tjutit har

hela natten, medan storm och yrsnö

rasat öfver berg och dalar. —
J. Pederson.

Så han ännu spritter uti sömnen!

Germund.

Det är elakt tecken.

J. Pederson.

Men i går,

då han ville taga lifvet af sig,

var det grufligt. Ja, han var så stark.

Flera gånger slet han sig ju lös,

fast vi voro fyra styfva karlar,

för att hålla honom.

Germund.

Men se nu

är han vek och kraftlös, som en qvinna. —
Ja! liksom en mor i födselslunden,

blir det onda samvetet ju plågat;

ty förrän det ro och lindring får,

tvänne barn det måste föda fram:

bön och ånger heta dessa två;

upp till Himlen för sin mor de gå,

och dess smärta flyr, och matt och stilla

väntar den förlöste på sin helsa.

(M. Bengtson ännu sofvande reser sig opp, siar omkring sig med
händerna, sjunker sedan åter ned på soffan),

J. Pederson.

Germund, se! Jag tror han yrar åter.

Germund.

Nej, det är blott oro under sömnen;

redan lägger han sig ned igen. —
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Rysligt sällskap! — Som hans sinne är,

så är sömnen. Jag har aldrig älskat

Göksholms Herrar, fast i deras landsflykt

jag ej ville öfvergifva dern.

Lik en straffets engel jag dem följde,

för att hindra dem från nya brott,

och att verka fred med Engelbrekt.

Men förgäfves var mitt goda syfte!

Nu jag endast frälsa vill de arma,

som i röfvarns händer ännu äro.

Snart jag lemnar detta röfvarnäste.

Mina strafford gagna ingenting. —
När i låga herreborgen står,

och mordbrännarn bort med hånskratt går,

kan den gamle väktaren i tornet

endast varna med det hesa hornet.

J. Pederson.

Tyst; der kommer någon. — Akta dig!

Germund.

Låt dem komma! Jag för ingen rädes;

den som fruktar Gud, och redligt tjenar

sina Herrar uppå denna jorden,

han behöfver ej att sockra orden.

(det dagas allt mer).

2 .

De förre, a. PECCATEL.

Peccatel.

Huru mår Herr Magnus?

Germund.

Ganska bra.

Peccatel.

Hvad? han sofver ännu? — Det är lyckligt,

att han lugnt och oafbrutet hvilar.
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dessa nätter.

Germund (bittert).

Nej; ni vakade

nog den första natten, då ni var

med Herr Magnus uti Örebro;

sen ni lemnat qvar Herr Engelbrekt

der på holmen. — Nå nå, blekna ej;

jag skall icke nämna detta namn. —
Säg mig blott om ryktet talat sanning,

som berättat denna hjeltefärd.

Ropte ni slottsväktaren, och bad

honom hämta slottsportnyckeln ut?

Hvad? Den gamle Kettil var så dristig,

att han nekade er komma in

under natten, fast ni förebar

ärenden ifrån Herr Engelbrekt.

— Tyst! — jag skulle ju ej nämna honom?
Blekna icke så Herr Peccatel! —
ni är tapper! — Ja, jag vet det redan —
annars hade ni ej vågat er

gå omkring i staden, med Herr Magnus,

för att plundra Rikshärmästarns svenner.

Men det var likväl en härlig bragd!

Peccatel.

Dristar du att så din Herre smäda

i hans son och vän? —
Germund (afbrytande).

Förlåt! jag trodde,

att ni längre tid har varit vän

af Herr Engelbrekt. — Nå jag förstår er,

fast Herr Engelbrekt er ej förstått. —
Så! ånyo jag förglömde mig:

detta namn är likasom en skärseld

här i huset. — Alla måste täras

af dess lågor, för att en gång renas!
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Magnus Bengtson (yrande springer upp).

Engelbrekt? — Hvad? — Engelbrekt? — Jag tyckte

att han hviskade till mig sitt namn.

Hu! jag ser ett hufvud klyft af yxan,

och emellan skarpa stenar krossadt.

Hu! jag ser en kropp, som öfverallt

jag med pilar genomborrat har!

Se! han ligger på den gröna holmen;

röda blodet ryker nu så varmt,

och det bränner gräset intill roten,

att ej mera något der skall grönska.

Ligger icke kroppen, kall och blodig,

lemnad till en spis åt snåla korpar.”’)

Ha! der ligger han; — låt honom ligga.

(skrattar).

Det är roligt, — det är ganska roligt,

när man så får dricka hjerteblodet.

Hvad det läskar!

Ha! der komma redan

raånga mina vänner, upp ur jorden,

små och svarta
;

uti röda ögat

brinner svafvellågan stundom blå,

stundom gul. — Se, hur de kring mig dansa!

hur de nicka, med de hvassa hornen,

vänligt mot sin vän; och draketungan

uti deras breda munn sig vattnar

för hvar droppa blod, som de se drypa

ifrån mina fingrar! — Dricken, dricken!

läsken eder, mina såta vänner!

Jag har redan mättat mig deraf.

(faller i en djup dysterhet).

Germund.

Var tillreds att kalla in de andre

om han skulle åter börja rasa.

Magnus Bengtson (dyster och nedslagen).

Nej, jag är ej mätt. O nej! — jag trånar
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efter mera blod. Jag dricka vill

sjelf mitt eget blod. Ty, se, med tårar

kan jag ej, och får ej läska mig. —

3 .

De förre, BENGT STENSON, BISKOP KNUT.

Biskop Knut.

Ännu fortfar sjukdomen? —
Germund (bittert).

Ja visst,

om ej Ers Högvördighet den botar.

Bengt Stenson.

Hans förtviflans skratt mig väckte opp. —
Magnus! är ditt sinne lika dystert?

Mår du ännu lika illa?

Magnus Bengtson.

Nej!

blott i bröstet känner jag en tryckning,

och ibland en hetta öfver hjessan,

liksom låg jag uti ormaelter.

Men du kan alls icke hjelpa mig.

Nej, —• du har ju inga tårar, fader,

för att släcka branden i mitt bröst? —
Nej! — hugsvalelse för mig ej finns. —
Några vet jag, hvilkas ögon kunna

gjuta tårar, dessa vill jag se.

Jag vill se de faderlösa barnen; —
jag vill se den arma, stackars enkan.

Eller huru? — Hafven J ej alla,

när jag greps utaf förtviflan, sagt mjg

att jag hade Engelbrekt ej mördat,

att han blifvit räddad af de sina,

förrn jag honom hann? — Att blott hans maka
och hans barn jag hade låtit fängsla? —
Säg! Hvar äro de? — I fängelset
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Jag vill gå till dem, i fängelset. —
Släpp mig dit, ty annars rasar jag.

Bengt Stenson.

Son 1 du får ej se det mörka hvalfvet;

det blott retar din inbillningskraft.

Biskop Knut.

Du blott retar honom mycket mer

med ett afslag? — Låt hans yra mättas.

Bengt Stenson.

Jag vill låta hämta våra fångar

till ditt rum, att du må tala med dem.

(till Germund).

Germund, gå! låt genast Frun och barnen

föras hit.

Germund.

Förutan vakter?

Bengt Stenson.

Ja.

Germund (heit högt).

Kom, Jon Pederson! att med mig föra

offren fram för mördarenas fot.

(kastar en föraktlig blick på de andre; tar lampan och går tillika

med Jon Pederson).

4.

BENGT STENSON, MAGNUS BENGTSON, BISKOP KNUT,
PECCATEL.

Biskop Knut.

Hur kan Riddar Bengt hans tal fördraga?

PECCATEL.

Af er gunst han blifvit öfvermodig.
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Den som talar öppet är ej farlig.

Ibland menigheten här i socknen

spörjes stora sammangaddningar.

Denne gamle väpnaren är älskad.

Jag behöfver honom än en tid.

Biskop Knut (afbrytande).

Frukta icke. Från Carl Knutson snart

kan du vänta dig ett skyddsbref. 1^2^ Redan

vet han allt, — I Wadstena han dröjer

några dar vid Herremötet. —
Bengt Stenson.

Ha!

Bondehopen aktar inga skyddsbref,

när den eggas. Engelbrekts tillgifne

bådat hela Mällösa församling

upp till hämdekrig.

Biskop Knut.

På Ringstadholm,

som vi öfverlagt, ni gömmer er.

Kalmar slott du får af Konung Erik

till belöning för din trogna ijenst

och dm son skall blifva nämd till Riksråd, u

Bengt Stenson.

Härlig framtid! — Taflan som du gör

ej af misstrons täckelse bör skylas.

Ja, jag vet att hat och vänskap kylas

utaf tiden, blott han vingen rör;

men i tiden mannen verka bör.

(till Peccatel).

Tillse vakten, i den händelse

att en bondehär sig närma vågar.

(Peccatel går).
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5.

BENGT STENSON, BISKOP KNUT, MAGNUS BENGTSON.

Magnus Bengtson (har hittiiis gitt at och

an, med armarna i kors, fördjupad i

tankar och utan att gifva akt på de

andras samtal. Han stadnar hastigt

och ropar:)

Lefver han då, som ni sagt mig? —
Har en feberyra mig förvillat? —
Frun och barnen äro likval här? —
Säg, när komma de?

Bengt Stenson.

De komma snart.

Men försök att hejda dig, min son!

Låt ej någon se din sinnesoro;

ty den gifver seger åt vår ovän.

Magnus Bengtson (häftigt).

Seger åt vår ovän? — Nej, min far!

Aldrig skall han segra; jag det svurit.

Aldrig, aldrig Engelbrekt skall segra. —
Jag skall binda tungan, jag skall kufva

dessa svallningar uti min blod.

Du skal! se, att jag har samma mod
som tillförne. —

Biskop Knut.

Ja, var lugn, min son!

Aflat har du för din lifstid fått.

Magnus Bengtson.

Aflat? — Ha! det är en härlig tröst;

gif mig det. — Det lindrar nog min plåga.

(på knä).

Lägg ett aflatsbref på detta bröst! —
Två med kyrkans vigvatten min hjessa!

Svedan domnar då. —
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Biskop Knut (tiii b. stenson).

Jag måste bort.

Dina fångar komma. — (går).

Bengt Stenson (tiii Maguus).

Stilla! stilla!

(ser efter Biskop Knut, och säger med hånskratt).

Skygge Munk! du flyr för qvinnans blick?

6.

BENGT STENSON, MAGNUS BENGTSON, ENGEL-
BREKTS Fru och barn, GERMUND och JON PEDERSON.
(Germund sätter lampan ifrån sig, stannar i bakgrunden, med lutadt hufvud och

armarna i kors).

Frun (med ett barn vid hvardera handen,

framträder frimodigt).

Riddare! det första gången är,

som jag är er gäst. På riddarvis

ni den gästfrihet betalar här,

som ni njöt hos oss i Örebro.

Bengt Stenson.

Det är icke Riddersmanna skick,

att för qvinnor ställa sig till rätta.

Hvad jag gjort, del vill jag ock försvara

inför Konungen och inför Rådet. —
Frun.

Inför Gud också? — Nej, Riddare!

För hans dom ni blekna skall en dag.

Men om mina rop ej Himlen hör,

om jag icke värdig är Hans skydd,

har jag likväl här två änglar än,

hvilkas suckar nå till Himmelen.

Gossen.

Mamma!

Flickan.

Tyst! hon bedt oss vara stilla.
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Germund.

Jord och himmel! störten er tillhopa!

Krossen äfven mig oskyldige!

Qväfven dessa hämdeljud, som ropa;

ty de q välja mer än djeflars ve!

Magnus Bengtson.

Se! hon gråter, denna lilla flicka.

Och du Germund! du har också tårar? —
O! så ljufligt, att på detta ställe

se en tår! —
Bengt Stenson.

Minns hvad du lofvat mig.

Magnus Bengtson.

Ja! — Jag är ju lika hård som du,

fader! — Jag ej ger vår ovän seger. —
Frun.

Blygs ni då, att inför verlden röja

någon mensklig känsla? — Ack! förgäfves

tänker nian förmildra ulfvens sinne.

Grymme fader! känslolöse son!

Jag begär af er det sista slaget:

sägen mig, hvar gömmen J hans lik?

Ligger det då ännu obegrafvet

uppå holmen? Eller hafven J

nedgömt hjelten i er röfvarkula?

Svaren! — Sägen mig, hvar är hans lik?

Jag har fåfängt frågat edra vakter.

Ingen svarat mig ett enda ord.

Stumma voro de, som grafvens gäster.

Bengt Stenson.

De förstå att lyda; ej att glamma.

Frun.

Svaren mig; hvar är min Engelbrekt?

Är han död? — och är han i ert våld? —
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räddad från er hand?

Magnus Bengtson (starkt).

Ja! han blef räddad.

Frun.

Tack, haf tack för detta trösteord,

du förskräcklige! — Dock än en fråga:

säg, hvar är han? —
Bengt Stenson.

Ni må söka honom.

Frun.

Gäckas icke.

Bengt Stenson.

Riddersmannen hämnas;

men han gäckas icke. — Ni är fri.

Res med edra barn och tjenare,

hvart er lyster. ’ —
Frun (med ytterlig glädje).

Har jag er förstått?

Bor det menniskor i detta slott?

Har jag misskänt er? Ar ni vår vän?

Vårdar ni ännu förlikningen

med min make? — (till Magnus). Har ni trotsat honom

utaf ungdomsöfverilning blott?

Är han då ej dödligt sårad vorden?

Finns han, finns han ännu uppå jorden? —
Kommen, mina barn! Er sjuka far

är väl på sitt slott. — Vi vilja hasta;

i hans armar skola vi oss kasta.

Kärleken och hoppet är oss qvar.

Flickan tillika med Gossen.

Ack, vår pappa! — Skynda, skynda, Mamma! (de gå).
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Bengt STENSON (till J. Pederson).

Fort! låt dem ur borgen beledsagas,

fram till Örebro.

J. Pederson.

Frigifvas äfven

alla hennes tjenare?

Bengt Stenson.

Ja, alla.

(J. Pederson går).

7 .

BENGT STENSON, MAGNUS BENGTSON, GERMUND.

Germund.

Det var ändå väl att samvetet

en gång vaknade hos Riddar Bengt.

Bengt Stenson.

Gläds ej, Germund! hvad du kallar samvet,

är ett spöke, som kan skrämma barn,

icke männer. — Jag dem frigaf sjelf,

att ej bondehären, om den kommer,

måtte skrytande få ropa ut:

»Se, vi bönder, frälst Bengt Stensons fångar.»

Sten på sten de kanske här ej lemna;

men de skola dock min bragd ej hämna.

Germund (utom sig).

Bragd? — Nej, illbragd menar Riddar Bengt.

Blott den sanne hjelten bragder gör;

röfvarn ej dess namn missbruka bör.

Bengt Stenson.

Skarpt du talar.

Germund.

Skarpare ändå

blir den mask, som gnaga skall ert hjerta.
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Minns ni hvad jag i vår kolarhytta

ofta spådde? — Kall och stel om dagen

var ni; men hvar enda natt, i sömnen,

blod ni ropte.

Magnus Bengtson (rusar fram).

Blod? — Hvad säger du? —
Har jag mördat? — Hvad? — Han lefver ju? —

*

Och jag var ju, fader, som jag lofvat,

kall och stel inför hans fru och barn?

Nej, jag har ju intet mord begått?

Engelbrekt är än min fiende.

(ser på sina kläder).

Fader! säg, är jag ej tiggarmunk?

Denna drägten passar icke mig.

Lätt man kunde känna mig igen.

(ser sig hemskt omkring).

Men hvar är jag? — Nära Kalmar? — Hvad?

Nej! — Vid Axevalla. — Ingenstädes

kan jag träffa Engelbrekt. — Men vänta,

snart går han till Stockholm — Ha! — se då,

lik en hungrig ulf, skall jag framgå.

(kastar sig handlöst på hvilosoffan. !Kort tystnad; strax derpå

buller utom skådeplatsen).

8.

De förre, BENGT STENSON, BISKOP KNUT, GERMUND,

Biskop Knut (inrusande).

Bondehären samlas kring ditt slott.

Hela Mällösa församling redan

oss belägrar. Engelbrekts förtrogne

föra an dem. — Krut och kärrebyssor

föra de från Örebro. —
Bengt Stenson (kaiit).

Ja så! —
Biskop Knut.

Du är kali och trög i sådan våda?

Ling. 111. 19
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Bengt Stenson.

Kallare ändå jag blir en gång,

när som dina svarta munkar sjunga

själamässan öfver mig. — Ha lia! —
(med lugnare röst).

Tvisten med Herr Engelbrekt är afgjord;

om min oskuld tviflar han ej mera.

Hela Rådet har jag på min sida,

fritt må bondeskaran mot mig strida.

(går till fensterdörrarna och slår upp dem. Larm och buller utom

skådeplatsen).

9.

De föree, jon PEDERSON.

J. PEDERSON (inrusande).

Riddare! det blir för sent att fly,

om ni dröjer. Bondehären rasar.

En utaf dem hufvudstupa sprang

öfver skansen. Peccatel han märkte,

som kom dit, att ägga edra svenner;

strax han honom genomborrade,

och de andre flydde inom borgen.

Bengt Stenson (kaiit).

Rädde veklingar! (går bort efter lampan).

J. PEDERSON.

Den främre borgen

står i ljusan låga. Striden tilltar.

(pekar åt fensterdörrarne).

Se! hur edra svenner för dem vika.

Germund (strängt).

Sviken blifver den, som sjelf plär svika.

(Igenom de öppna fensterdörrarna ser man på afstånd brinnande
hus och framom dem pä muren stå svenner och bönder i full

strid).
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Magnus Bengtson (rusande upp från hviio-

soffan med hemskt löje).

Ha ! det var en rolig syn, det der.

Nu det lågar kring de andras bröst,

likasom i mitt! —
Bengt StENSON (som ej åsett striden, öppnar

jerndörren, lemnar lampan till Jon Pe-

derson och säger tyst till denne).

Ledsaga honom

varsamt ned åt mörka trappan.

(till Biskop Knut). Kom!

Under fästningsgrafven går ett lönnhvalf

fram till skogen, der din lifvakt väntar

med förklädningar och raska hästar.

(till Germund).

Sök att stilla de upproriske.

Du är älskad. —
Germund (starkt).

Kärleken är helig;

Jag ej tänkt, som ni, missbruka den,

och jag lemnar er åt hämnaren.

Bengt Stenson (hånfullt).

Hämnaren? Ha! —
(till M. Bengtson). Skynda, skynda, son!

Magnus Bengtson.

Vill du se hur husen brinna? Hvad?

Vill du se hur folket stupar? Ha? —
Skynda, skynda det ser härligt ut. —

(De gå alla ned åt trappan inom jerndörn).

Germund (betydningsfullt).

Ja, en härlig början, härligt slut!

(Han går ut, åt andra sidan. Bullret och striden fortfara ännii.

Man ser hur bönderna gå fram och svennerna trängas tillbaka.

Slutligen försvinna de alla. Skådeplatsen förändras).
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10 .

(ÖllEBliO).

(Domkyrkan upplyst af många ljus. Choret i bakgrunden är, till en del,

svartklädt, jemte Orgelläktaren, som är iippöfver Altaret. Nederst i Choret står

en enkel förhöjning, på hvars främsta ända Engelbrekts skilder hänger, omgifvit

af en blomsterkrans såsom ram. Vid sidorna synas hvalfvcn öfver korsgångarne).

Några Flickor hvitklädda. En af dem slutar

att fästa blomsterkransen omkring skilde-

riet; de andra strö blomster och löf på
golfvet, i choret och korsgångarne, under

det de sjunga mycket sakta.

En röst.

Med sin silfverhjelm går Månen öfver snötäckta fjäll,

der solen sjelf rinner opp.

Tvånne Andra.
Så frihetshjelten framgår, ur dalarnes tjäll,

som himlaljusen okänd, hvar han börjar sitt lopp.

Alla.
Hjelte! strid för vår frihet och frid.

En röst.

Mellan stormbebodda skyarne går stjernehäreus Kung,

allt uppåt gränslösan rymd.

Tvånne Andra.
så hjelten går uppåt: hans väg är brant och tung;

han kan dock aldrig hejdas, han endast kan bli skymd.

Alla.
Hjelte! strid för vår frihet och frid.

En röst.

Följd af stjernorna som svenner, tågar Natt-Drotten bort,

ned i det gränslösa haf.

Tvånne andra.
Så frihetshjeltens ban är lysande och kort;

men bragder, likt eu stjerneflock, sen vakta hans graf.

Alla.
Hjelte 1 strid för vår frihet och frid!

11 .

De förre, KETTIL, den gamle, Munken och JOHAN
ANDERSON (alla dystra, inkomma från den ena korsgången och korsa sig

för altaret. Kettil, som stöder sig vid Johan Andersons arm, går långsamt fram

till förhöjningen, der han stannar och betraktar skilderiet med uppmärksamhet).
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Munken (ännu qvarstående vid korsgången,

säger till flickorna, mildt straffande).

Tyst! — Hvem sjun^^er så i Herrans tempel,

visor utaf verldsligt innehåll?

Och i detta ögonblick dertill! —
(Flickorna synas nedslagna).

Gån, små barn! — Hvad ännu återstår,

skola vi besörja, som sig höfves.

(Flickorna korsa sig och gå. Munken träder långsamt fram till

de andre).

Kettil (som ännu betraktar skilderiet lika

uppmärksamt).

Hvad det liknar honom! — Fromme Fader!

tack för denna skänk till efterverlden.

Munken.

Vän! jag ämnade för länge sedan

öfverraska Engelbrekt dermed;

men jag tänkte först fullkomna det.

Kettil.

Ni är lycklig, som kan föra penseln;

den åt känslorna ett uttryck ger.

Edra resor mycket gagnat er.

Jag har intet på min ålderdom! —
(mildt lidande).

Dock hur fåviskt jag på ödet klagar!

Många bli väl icke mina dagar.

Munken.

Men, Herr Kettil! i de goda hjertan

ligger sjelfva konstens hemlighet,

och dess himmel äfven uti smärtan,

fast den dödlige det sällan vet.

(kort tystnad).

Jag ej velat teckna något namn,

för att dermed väcka hjeltens minne.

Han, som gjorde allt för fosterlandet,
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har sitt namn i alla rena hjertan.

Må det sitta der så obemärkt,

likt ett ädelt smycke, hvilket gömmes

trognare, ju mera det berömmes

Kettil.

Skönt är kyrkan sirad. Aldrig än

har man sett en sådan högtidsdag

såsom denna, uti Örebro.

Munken.

Också aldrig en så sorglig högtid.

Kettil.

Fromme fader! ej de höga klerker,

som än aldrig älskat fosterlandet,

skola med sin kalla ståt vanhelga

denna sorgedag. — Men hjeltens vänner,

de, blott de må troget följa honom.

Herrn blef jordfäst, som ni torde veta,

af en prest i Mällösa, när liket

fördes dit af bönderna.

Munken.

Jag vet det.

Men har ingenting försports om Frun

eller barnen?

Kettil.

Uti fångenskap

äro de på Göksholm. — Bondeskaran

tågat dit att hämnas. —
Munken.

Helige!

Johan Anderson.

Snart de frälsas utur röfvarns händer;

kort är vägen dit. Och hvarje stund

väntas bud om bondehärens framgång.
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Kettil.

Tala ej med sådan skadefröjd,

om de misslag, våra landsman göra.

(till Munken).

Sjelf förtäres jag af sorg och oro,

att jag icke magtat följa dem,

för att hejda deras öfvermod.

Men jag tackar Himlen, som mig unnat

krafter" nog, att denna dag jag kunnat

förbereda hjeltens sista tåg.

Ack! jag många gånger hjertligt ment,

att jag skulle följa Engelbrekt

in i döden. — Nu är det försent! —
och jag gamle vissnar snart allen,

som en gammal lind, vid Hjeltens sten!

12 .

De förre, OLOF DJEKNE (kommer in genom

den andra korsgången).

Olof Djekne.

Frid och vänskap!

Munken.

Herrans frid med er!

Olof Djekne.

Det var lyckligt, att jag här dig fann

Du ej känner mig, i denna rustning? —
Hör, min första lärare du varit

och min vän.

Munken.
Du heter Olof Djekne?

Olof Djekne.

Ja. I Norbergs bergslag har jag skiftat

rätt och lag i flera år, bland folket;

men, när frihetsfejden börjades,

grep jag svärdet, lät min lagbok ligga,
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och i Erik Pukes här mig ställde.

Jag hans Öfverste och vän nu är;

hit, till Örebro jag honom följt.

Hör! jag känner Riksråd Erik Puke:

han var redlig vän af Engelbrekt

och er slottsherre han borde blifva;

ty han styra vet de höga Herrar,

och han älskas utaf menigheten.

Munken (pekande på Kettil).

Denna herre må dig derpå svara.

Kettil.

Gamle Kettil ni för första gången

träffar här. — Hans mening bör ni veta :

Engelbrekt var trogen mot sitt land;

så hans tjenare ock böra blifva,

och hans slo(t vi landet återgifva.

Se! er Herre väpnade sin hand,

för att mättas af sin ärelystnad
;

och att tända hämdens mördarbrand.

Nu är Engelbrektsons stämma tystnad;

men hans anda, mom våra bröst,

ropar än med samma mannaröst.

(går, med Johan Anderson).

13 .

MUNKEN, OLOF DJEKNE.

Olof Djekne.

Sorgen gör den gamle Kettil bitter. —
Men du tiger, gamle mässebror? —
Har du hört att Riddar Broder Svenson

stupat under bilan?

Munken.

Helige!

Olof Djekne.

Marskens svåger, Riddar Nils, har flytt
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till Kung Erik; och hons svenner plundra

öfver allt. — Den ädle Thure Bjelke,

Marskens halfbror, dog uppå en resa.

Munken.

Gamla Sverge! arma fosterland!

Hvem är nu din tillflykt och ditt skydd?

Hvar är nu det brtist, som för dig blöder?

Hvar är nu den hjelte, som dig stöder?

Olof Djekne.

Marsken har ett vidsträckt skyddsbref gett

åt den bof, som mördat Engelbrekt.

Konung Eriks anhang segrar redan.

Broder! hämnarn måste vara djerf; —

>

Du är älskad, du kan verka mycket,

understöd mm Herre; han kan hämnas. —
Men så tyst; — Du svarar ej ett ord? —

Munken.

Gå, min vän! — I denna helga boning

tala ej om verldslig magt och hämd.

(visande på bildkorset fram i choret, hvilket han närmar sig, med
stigande sinnesrörelse fortfar han).

Skåda honom uppå korset der:

fridens, icke stridens Gud han är,

fast han brottslingarnas kors har burit;

Honom, Honom jag min tro har svurit.

Se, jag är ju blott en ringa klerk,

och försakelse mitt hjelteverk;

men jag vill ej edra storverk klandra

och förslår ej edra hämdekrig.

Såsom himlens Gud förlåter mig,

så vill äfven jag förlåta andra.

(kort tystnad).

Men högtidligheten börjar snart.

Stör oss icke! Vet att helig hålla

denna dagen, om du vördar än

fosterlandet och dess fallne vän.
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Olof Djekne.

Gamle Broder! du är svärmande;

men jag vördar dina tänkesätt,

fast vi icke alltid handla lika.

Jag vill yttra mig i kraft och verk,

du med ödmjukhet och fromma böner

söker bana väg till Himmelen.

Båda nå vi dit; som jag vill hoppas.

Hvarför skulle allt i verlden växlas,

hvarför skulle ändlös strid här framstå,

om ej växlingen och striden förde

till det stora mål, dit allting syftar? —
Hör! jag vill med Erik Puke tala.

Jag försöka skall att hejda honom.

Förr jag någon gång hans hetta dämpat.

Om hans sinne ej förmildras kan

lemnar jag hans fana. —
Munken (med ett haudslag).

Nu jag känner

landets kämpar uti fridens vänner.

(Olof Djekne går ut genom en korsgång. .Johan Anderson inkom-
mer genom den andra).

4 .

MUNKEN, JOHAN ANDERSON.

Johan Anderson (sedan han korsat sig).

Fader! gamle Kettil helsar er!

Hjeltens Fru och barn tillbaka kommit

ifrån Göksholm. — Riddarn gaf dem frihet.

Munken.

Huru? — Ulfven, fastän redan mätt,

plär ju annars mörda oupphörligt,

endast för att suga nya blodkärl? —
Johan Anderson.

Gruflig var den tidning, här de fingo;

man dem sagt, att Engelbrekt var räddad.
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Munken.

Ja, han räddad är — (pekande ät ehoret). 1 denna boning

väntar honom hvila och försoning.

Johan Anderson.

Gamle Kettil är förtärd af sorg.

H varje stund hans krafter tyna af.

Han förmår ej lätta andras qval.

Han er ber att tala några ord,

med den arma Frun och hennes barn.

Munken.

Helsa Kettil. — Säg, att hvad han önskar

kan jag icke efterkomma. — Nej!

Hjertat är förstockadt; knappt jag kan

hämta andan i de tunga dimmor,

som oss innesluta. Se, hvar stund

nya olycksrykten vi förspörja.

Allt är blodstänkt!

Johan Anderson.

Erik Puke rasar

mot Carl Knutson. Han förleda vill

alla Svenskar till ett inhemskt krig.

Munken.

Gud! du har så ofta frälst vårt land;

tag ej nu från oss din milda hand!

(klockor höras).

Johan Anderson.

Höres icke klockeringning? — Jo!

gamle Kettil börjat sorgetåget.

Frid med eder! —
Munken (andäktigt).

Herrans frid med alla!

(J. Anderson gär).
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15.

Munken, den blinda Gubben, ledd af Ynglingen, Allmoge.

Gubben.

Aro vi i kyrkan nu, nfiitt barn?

Ynglingen.

Ja!

Gubben.

Så korsa dig som en rättrogen.

(De korsa sig. Borgare och Bönder, qvinnor och barn intaga si-

dorna af kyrkan).

Munken (ger tecken med handen).

Stilla! stilla vänner! — Intet buller!

Låten hjelten sofva uti ro.

Frid och samdrägt, enighet och tro

äro änglar små, med sköna vingar.

Utan buller, utan stoj och larm,

hvar af dem sig ikring jorden svingar
;

blicken vänd mot Himlen, ljus och varm,

händerna i kors uppå sin barm.

Gubben.

Oh! det var en redlig man jag hörde.

Led mig fram till honom. —
Ynglingen (leder honom framtill Munken).

Här han står.

Gubben (tm Munken).

Fader! tro ej, att jag blinde man

stör den helga tystnaden hos er. —
Se! vi båda vandrade från Stockholm,

för att råka Engelbrekt — och nu

träffa vi hans lik! — (med tårar). Hör! fromme fader!

blott en önskan återstår mig än,

på min ålderdom: låt mig beröra

kistan, som vår hjelte hvilar i;
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ty jag vet atl underverk den gör;

andans kraft ej hos den fromme dör.

Munken.

Gamle! den gör underverk; men ej

såsom hopen tror. — 1 mångas bröst

skall hans likvård gjuta rnod och tröst,

när af fiender vårt land förhärjas,

eller ock af hrödrablod det färgas.

(Sorgmusik höres. Munken går att möta det ankommande liktåget,

i hvilket hau intager en plats. På Orgelverket öfver altaret

synas chorgossar och sångare).

Ynglingen.

Far! de komma nu med hjeltens stoft. —
Ack! jag ämnat stupa bland hans här;

nien han sjelf nu dödens offer är!

(De gå åt sidan. Kort tystnad).

16 .

De förre, PEHR MAGNUSSON kommer främst med

Engelbrekts baner. Flera Svenner med Engelbrekts svärd,

hjelm, pansar, sköld, stridshandskar och sporrar, gå alla i bredd

med hvarandra. KETTIL, matt och kraftlös, stödjande sig emot

JOHAN ANDERSON på den ena sidan och den gamle Mun-
ken på den andra. ENGELBREKTS FRU, ledande sina Tvånne
Barn; NILS och ERIK PUKE gå på hvar sin sida om dem.

Munkar med bildkors, rökelsekar, messböcker m. m. Bönder,

bärande Engelbrekts likkista på en axelbår. OLOF DJEKNE
och Svenner, Allmoge. (Alla dystra, gå långsamt, under en

högtidlig sorgmusik. Liktåget delar sig åt båda sidor. Bönderne

gå fram och sätta kistan på förhöjningen, hvarefter de intaga

sidorna, liksom de andre.)

Nils PUKE (med upplyfta händer).

Tack, 0 Fader! fast mitt bjerta blöder,

ser jag, att den svaga ändligheten

döljer sjelfva fröt till evigheten,

och att lif och död blott äro bröder.
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Erik PUKE (hvilken 0. Djekne förgäfves sö-

ker återhålla, drar sitt svärd och rusar

fram (ill kistan).

EngelbrektI jag svär all hämnas dig

uppå mördarne, och uppå Marsken,

som för dem begärt mm lejd,’®®) — Ja, — snart

skall jag teckna den med detta svärd,

eller ock för Marskens bila stupa.

Nils Puke.

Håll, min son! Vanhelga ej vår smärta;

skåda ångerfull ned i dilt hjerta.

Med den stores namn, som hvilar här,

smycka ej ditt eget hämdbegär.

(Erik Puke går tillbaka från kistan).

Munken (tiii N. Puke).

Herrans nåd med er och med oss alla

!

Kettil (sakta).

Och med vårt förtryckta fosterland!

Nils Puke (träder fram).

Endrägtens och fridens höge Far!

låt ej enskildt hat och ärevinning

väpna Sverges barn mot fosterlandet! —
Landsmän! här vi vilja nederfalla,

och vid denna kista svärja alla,

att behjerta fosterlandets fara,

låta endast Herren hämnarn vara.

Han kan straffa brottslingen Han känner

landets fiender och landets vänner.

(Alla nedfalla på knä. Stum andakt).

Kettil (neddiguande i den gamle Munkens

armar, säger, stilla aftynande).

Fader! jag har bedt för Sverges väl,

kom! välsigna mig; ty allaredan

flyr till Engelbrekt min frälsta själ.

(faller ned vid Munkens fotter och dör).
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Munken (stllla; men med djupaste smärta,

lägger sin hand på hans hufvud och sä-

ger helt tyst).

Gode ande! har du flyktat bort?

Nål farväl, farväl! — Jag snart dig hinner;

ty min vädjoban är mörk, — men kort!

EnGELBREKTS Fru (som med sina barn ligger

på knä framme vid kistan).

Engelbrekt! der du bland helgon bor,

bed för dina barn, för deras mor,

att de likna dig i kraft och dygd,

att de älska Gud och fosterbygd!

Båda Barnen (med hopknäppta händer, in-

nerligt och menlöst).

Alska Gud och älska fosterbygd!

Alla (mycket doft).

Alska Gud och älska fosterbygd!

(Munkarne sjunga ett dystert Ave, hvilket ännu starkare upprepas

af Choret på Orgelverket, och sedan mycket doft besvaras från

båda korsgångarne, medan täckelset faller).
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TILL

HANS KONGL. HÖGHET

SKANDIENS KRONPRINS,

^dens lära stod i Norden^

stor som Yggdrasil och hög,

Rundt kring himmelen och jorden

hennes djerfva ande flög.

Men, liksom en kränkt prestinna,

snart vid altaret hon stod;

Vala teg, och menskoblod

måste uti templen rinnal

Vikingen såg Oden blott i striden;

glömd var Baldur, glömd den gyllne tiden!

Kom då ifrån södra landen

Medlarns höga, milda tro:

liksom liljor strödde handen

samhällsordning, frid och ro.

Men, att ledigt trampa folken,

skymde Rom dess högre mål:

Herrans altar blef ett bål,

Herrans ord en udd till dolken!

Påfven, lik en Moses, blott med stafven

ville öppna bergen, dela hafven.

Upp stod Luther Rom att krossa. —
Svea, tvefallt fjettrad, låg.

Gustaf henne sågs förlossa,

förrän knappt hon Gustaf såg.

Han, med bördan helt allena,

lugn sig vände, lik vår pol;

reste opp vår kungastol

och gick fram, att altart rena.

Hatets mörk-alf sina vingar spände;

men vid Gustafs blick sin vanmagt kände.



Prins! jag ville Gustaf måla;

men Din bild vid tajlan stod:

ur dem båda syntes stråla

talarns eld och hjeltens mod.

Höjde af Er egen styrka,

samma thron Ni båda fått.

Båda mot förtrycket stått,

båda trädt i Luthers kyrka.

Båda, såsom bundsförvandter trogna,

bjudit fridens palm i Norden mogna.

Eget guld och lugri Ni gifvit,

till ett offer åt vår Nord.

Thronens arf Er rätt har blifvit,

stödd på Svears fria ord.

Liksom han, af skiften manad,

talar Du, än sträng än mild;

ser, som han, Din Sveas bild

stor, i fridens gidlram anad:

vill att kraft och mod i dragen finnas;

men ej bilden varda en jättinnas.

Prins! om någon gång Du röner,

liksom Gustaf, aggets dolk,

låt, som han, de ädlas böner

Dig försona med Ditt folk.

Må, som han, i allt Du fästa

uppå Himmelen Ditt hopp;

ty derofvan tecknas opp

hvad Du gör för Nordens bästa.

Länge lef för Skandiens tvillingrike!

Länge herrska som Din store Like!

Undordåiiigasl

Petter lloiirik Liiig.
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FÖEESPEL

PERSONER:

GUDALÄRAN, med ett stort kors i ena handen, och en palm»

krans i den andra.

VERLDSLIGA MAGIEN, rned krona på hulVudet, vigtskålar

i den ena och spiran i den andra handen.

UPPLYSNINGEN, med en ekkrans på hufvudet. och en lampa

i handen.

HELGON, med deras olika sinnebilder.

NUNNOR, med radband på armen, Legendböcker i ena handen,

och ett dunkelt brinnande vaxljus i den andra.

Skådeplatsen föreställer ett Gölhiskt tempel. Midt på golfvet står ett altare,

hvarpå ligga en påfvestaf, påfvemössa, Petri nycklar, aflatsbref, helgonskrin, m. m.
Vid foten af altaret ligga Verldsliga Magten och Upplysningen fjeltrade. I en

halfrundning bakom allaret stå flera Helgon. Nunnor, som ligga på knä vid

båda sidorna af Templet, sjunga ett dystert Ave Maria, Hela skådeplatsen är

matt upplyst.

GUDALÄRAN (nedkommer pä en sky, som

upplyser hela skådeplatsen).

Med helgedomens kors och fridens palm i händer,

jag kring Europa gått. — På Nordens klippestränder

jag ropar Priheten, som i ilen långa natt

på fjällens kungastol i veklig slummer satt.

Med Luthers höga röst till doms jag påfven kallat:

lik änglarnes basun kring Rom — kring Rom den skallat,

som först en verld åt sig till segerbåge gjort,

och sedan giort sig sjelf till verldens himlaport.

Men detta Rom skall stå liksom ett nedbrändt fäste,

der nattens foglar sökt ett mörkt och hemligt näste,

der minnet af dess namn och af dess store män
går, bland det fallna grus, likt vålnader igen.

Så Rom skall störtas ned, att sina brott försona;

af jordens Drottning ren jag lyft dess himlakroua.

Stån opp, J båda två, som man i bojor lagt:

Upplysningi res dig nu. Stå opp, du samhällsmagtl

Er boja, på mitt bud, från edra händer falle,
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och ljudet utaf den kring verldeii återskalle,

och väcke folken opp till tro och kraft och dygd!

(De stå opp; bojorna falla af dem med dån. De förblifva sedan i en

tillbedjande ställning medan Gudaläran fortfar.)

Bort med hvart gyckelverk till påfveväldets skygcl!

Ned, helgonbilder! ned! — Ert namn förlorar glansen,

om mensklighet och dygd ej skänkt er helgonkransen.

(Helgonen sjunka, tillika med alla påfveliga magttecken, som ligga på
altaret, hvilket står qvar.)

Stån opp, J fromma mör! och kasten slöjan af,

som blindhet eller ock förtryckarn eder gaf.

Bort med Legenders flock! De äro kalla månar,

dera Christendomens sol sitt återsken blott lånar.

(Nunnorna fälla Legenderna, stiga opp, kasta slöjorna öfver skullraii,

och stå med upplyfta händer.)

I Gustaf Wasas själ jag gjutit Luthers mod:

han bryte påfvens band, han hämme offrens blod.

Nej, ingen boja mer! Jag ej dess rassel lider;

slaf den, som henne bär; bof den, som henne smider.

Nej! icke bål och blod. Den krönta mördaren

var aldrig Himlens son och aldrig jordens vän.

Och föddes än en Svensk, så glömsk af fädrens ära,

att han ett utländskt ok, förslafvad, ville bära,

och föddes än en kung, en skymf på Wasas thron,

som trampar friheten, men dyrkar öfvertron,

må dessa villobarn, med blygd och tårar veta,

att det är vara fri att Gustafs landsmän heta,

att man kan vara kung, förutan tyranni,

och undersåtare, förutan slafveri.

(Hon ställer sitt kors på altaret, lägger palmkrausen derpå, och stiger

långsamt opp igen. Flera glänsande skyar blifva qvar kring korset.

Alla de andra falla på knä, och sjunga:)

I himmelsk glans

må nu det helga korset sig,

likt Jakobs hiralastege, häfva!

Och fridens palmekrans

beskugge deras stig,

som deruppå från gruset sträfva!

Ja, kärleken förena må
de dödlige,

och tro och frihet sväfva

liksom Cheruber små

kring Herrans altare!



lUKSDAGI^]^ 1G27.

1 skolen icke haffua någen tvedrecht edher

emillan, såsom offtast skee plägar, i thet vij

Svenske gerna äre hvar annan förgodh, och hvar

holler sigh vijsare än then andre, och ther medh
falla saakerne i skarnet och bliffua til intet.

Kon. Gustaffs egne ord. — Tegels

Hist. 2 Del. 279 sid.
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PERSONER:

GU-^TAF ERIKSON WASA, Svergps Konung.

THURE JÖNSON (Roos) Rikshofmäslare och Riksråd.

MAGNUS BRYNTESON (Liljohök) Riksråd.

LAURENTIUS ANDREA Eikedjokne och Canzler.

NILS ANDERSON, Domprost i Westerås.

GUDMUND, Höfvitsman på Westerås slott.

ANDERS SIMONSON, Borgmdslare i Stockholm.

OLAUS PETRI (Phase) Härold och Prest.

Riksråd. Adel. Prester. Borgare. Bönder. Munkar.

Kanzlerer. Småsvenner. Fruntimmer. Krigsfolk. Invalider.

Allmoge och barn af båda könen

JOHAN \

LARS THURES(
JÖRAN )

HANS BRASK
MAGNUS SOMMAR
MAGNUS HARALDI
PETRUS MAGNI

THURESON, Riksråd.

Domprost i Upsala.

Handlingen föregår i Weaterås.



313

FÖESTA HANDLINGEN.

Ett prägtigt rum i gammaldags smak. I bakgrunden firo stora glasdörrar,

genom hvilka träd synas samt ett litet kapell, med en helgonbild uti. På si-

dorna 2: ne dörrar.

i Upiiirädei-

THURE JONSON, MAGNUS BRYNTESON, En Småsven.

TH. Jonson (liggande makligt på en hvilo-

soffa).

Den qvalva .sommarluften trycker tungt.

FlOr, småsven öppna dörrarna der borta.

(Småsven nen öppnar bada dörrarna.)

Mer vill jag ej för denna gången. Gål

(Småsven nen går.)

M. BRYNTESON (ser nt genom dörren).

,
Besynnerligt sig sommarmolnen teckna,

så svarta midt uti ocli likvöl röda

kring kanten, liksom dtakeögon. Herre I

Midsommarsvädret bådar icke godt.

Th. Jonson.

Du tcinker blott på det, som ofvan händer;

mins också, att på jorden finnas krafter.

Men det bekymrar mig, att mina söner

ännu ej anländt hit till Westerås.

M. BRYNTESON.

Er son, Herr Jöran Domprost, är ju kommen?
De andra två ni väntar väl förgäfves;

som Gustafs vänner, de hos honom dröja,

förmodar jag.
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Th. Jonson.

Som Gustafs vänner? — Hvad?

Bespotta ej min ätt. Du känner mig;

ej skola mina söner hylla Gustaf.

M. Brynteson.

Men Johan?

Th. Jonson.

Ja, han var i Gustafs tjenst;

han många stora värf för honom utfört,

som höfvitsman i). Jag har det sett med harm;

men fri han hlifvit nu. Det bör jag hoppas.

Med Sturens enka redan vigd han blef

förleden jul. Ej Gustaf feck det veta

förrn allt var skedt 2). — Christina Gyllenstjerna

är djerf och hög. Hon skall ej länge tåla,

att Wasas son på kungastolen sitter,

som Sturen med silt blod åt henne köpt.

M. Brynteson.

Klokt har ni handlat med den stolte Johan;

och, skall han böjas, måste qvinnolist

man dertill bruka. Vet ni om Christina

af våra tankar är?

Th. Jonson.

Ha, Magnus! Qvinnan

är liksom hanen på de höga slott:

den vänder sig så lätt för alla vindar.

Jag ofta talade med Sturens enka

om hennes rätt till spiran. Men hon sade,

att kronan är för tung för qvinnans hjessa.

Dock torde hennes kraft föröka sig,

om Johan håller med sin hand i kronan.

M. Brynteson (afsides).

Jag önskar att han hölle ej för starkt.
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2 .

De förre, En Småsven.

Småsvennen.

Hans höga Nåde Biskop Brask lär komma.

En småsven bådat honom.

Th. Jonson.

Väl, han komme.

(Småsvennen går. Th, Jonson stiger upp.)

Nu har jag fått min högra hand igen;

nu, Gustaf, kan jag trotsa dig med visso.

Jag fruktade att Brask ej skulle komma;

han ofta gjort sig sjuk, när Gustaf kallat,

och länge han rnot detta möte stridt.

Han fruktar allt, sen Luthers kälterier

man uppenbart i Sverige har predikat, *)

M. Brynteson.

Han sett förut, att Gustaf hägnat har

de mörke andars spel. Men vid er sida

skall Påfvens helgedom ej rånad bli.

(afsides).

Den gamle tror att han fått högra handen

igen; men jag vill tro att jag fått båda.

3.

THURE JONSON, MAGNUS BRYNTESON, BRASK,
tolf Fotknektar.

Th. JÖNSON (omfamnar Brask.)

Välkommen hit, vår kyrkas säkra stöd

!

M. Brynteson (med slug artighet).

Välkommen Biskop! Linköping er saknar;

men här, i Westerås, J skolen verka

för Syerge och för Rom, på en gång lika.
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BraSK (till Th. Jonson).

Med glädje hör j9g Rikshofmästaren.

den äldste, än i Sverges gamla råd

så vänligt tala till en Biskop, sen

man sjelfva Påfvens helighet har skändat.

Th. Jonson.

Har Biskop Brask ett ögonblick väl tvekat

om Thure Jönsons nit för Påfvens sak?

Brask.

Om jag det gjort, jag då från samma stund

ej mera vexlat bref med Thure Jönson

Men vigtigt är det värf oss samntanfört.

(till Fotknecktaroe).

Gan. svenner, att uti det yttre rummet

min åteikomst förbida.

(Folkuecktarne gå. Han fattar Th. Jönsons hand).

Thure Jönson!

Ett fast förbund emellan oss bchöfs.

Mig anar intet godt af denna riksdag.

Vet. adeln är i hemlighet befalld

alt komma hit med sina män i rustning,

till häst och lots. *)

Th. Jönson.

Ha
!

jag vet mycket mera

vår hela adelsfana uppbåd fått,

att tåga hit till Westerås. De äro

snart fjortontusen man lill häst och fots

Med dessa tänker Gustaf vinna allt,

och sedan gå till Dalarna, att fejda

mot Dalejunkerns vänner. Men jag spår,

att dit vi skola spara honom vägen.

J^RASK.

Men Gustaf sjell är ännu icke här.



Th. Jönson.

Han måste likväl oförlöfvadt komma,

om han sitt konungsliga sällskap unnar

åt Sländerna, dem han till måltid budit

i dag vid middagstimman, på sitt slott.

Brask.

Vi mötas der; men böra visligt dölja

att något rykte kunnat varna oss.

M. Brynteson.

Men om hans kättare, hans trogna vänner

er träffa der, kan Biskop Brask då tåla

det hån och öfvermod, man hos dem ser?

Brask.

De skola krossas med Sankt Petri Staf,

fast Gustaf mägtig är.

Th. Jonson.

Han skyddar dem.

Brask.

Jag honom varnat, honom strängt förmanat

från år till år, med skarpa herdabref,

att han ej måtte låta sig förleda

af kättarne, som Luther till oss sändt. *)

Man fruktar allmänt att han är bevågen

den nya läran; men det är ett rykte :

och ännu är han vår. «)
—

M. Brynteson.

Hvad? Biskop Brask

sig låter då af Gustafs list förblinda?

Tro varglon ej: hon lurar uti snäret

tills rofvet kommer så, att säkert

hon i ett enda språng kan gripa det.

Hans Canzlcr sjelf, Laurentius Andreä,

som Erke-Djekne är, och Påfvens rätt

förpligtad var att stödja, denne djerfve,
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som redan lefvat har väl sjutti vintrar,

förrn Luther blifvit nämnd bland kättarne,

han Gustaf fört på Luthers villoväg; ‘°)

och Gustaf följer den. Se, Olof Petn,

som Luther handledt, äfvensom hans bror;ii)

och hvilken, fastän prest, har tagit hustru,

se, denne Olof har ju Gustafs ynnest?

Han sjelf var gäst vid prestens bröllopsbord;^^)

han låtit honom fritt i Stockholm öfva

det kätteri, som Luther honom lärt.

An mer: på Gustafs bud, i Upsala

han ordfejd höll, med lärda katoliker,

mot Påfvens magt och kyrkans helighet,

och Gustaf sjelf tillsade honom segren.

Th. Jonson.

Ert eget trycken i Söderköping

förböd han ju?

M. Brynteson.

Mot Luthers kätteri

förböd han då den lärdaste att kämpa.

BRASK (häftigt.)

Er varning löser bindeln från mitt öga.

Jag undrar sjelf att så jag Gustaf trott.

Mot verldslig magt han då ej endast kämpar?

Han griper ock i kyrkans altarsten,

och vill den lyfta, den från stället häfva?

Men tung är denna för en ynglings arm,

som knappast hunnit än med svaga fingrar,

om spiran gripa, och ej ännu fått

nog kraft att hålla den, fast jordiskt tung

den endast är. Han söker då förmätet

att gäcka Himlens rätt och Påfvens allmagt?

Th. Jonson.

Ja, ren är branten nära för hans fot,

och jord och Himmel på en gång förenas,

att visa jordens Furstar deras vanmagt.
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M. Brynteson.

På en gång striden J med tvänne svärd,

mot thron och altare de skola slipas

och sönderklyfva Gustafs tunna sköld.

4 .

De förre, BRASKS CANZLER (införd af tvänne Sniåsvenner,

som strax gå ut).

Brask.

Hvad vill min Canzler mig?

CANZLERN (försigtigt till Brask).

En vigtig tidning

till Eders höga Nåde fört mig hit.

Från Danmark nyss ett sändebud har kommit,

som icke yppas vill. Hans tal är gåtlikt;

han säger endast, att han medför bref. —
Kanske från ErkeBiskop Gustaf Trolle.

Brask (myndigt).

All gissning inför mig är öfverflödig

(Canzlern bugar sig).

Låt Dansken obemärkt i inre rummet

uti Dominicanerklostret gå.

Du har ju nyckeln fått? Må gästfrihet

förbinda främlingen; men hemligt, hör du.

Canzlern.

Ers höga Nåde känner ju sin Canzler? (går).

5 .

BRASK, THURE JONSON, MAGNUS BRYNTESON.

Brask (betydningsfullt till Th. Jöuson).

Här äro hvälfningar af mycken vigt,

som förestå. Jag tycker mig det märka.
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Th. Jonson.

Har eder Ganzler något vigtigt värf?

Vet Biskop Brask om denna man ar trogen?

Brask.

Jag honom pröfvat har i många år;

han skicklig ar som spejare och budskap.

Till Gustaf sjelf jag honom ofta sändt,

när jag försigtigtvis mig undandrog, i®)

Th. Jonson.

Jag vet att Biskop Brask ej en gång liknat

de andra Biskopar och högre Adel

som muntligt inför Gustaf nederlagt

sitt hjerlas hyllning, när till Kung han valdes. *’)

Brask.

Men Gustafs myndighet mig tvang till slut

att möta honom och alt mig förklara, i®)

Jag tordes ej begynna öppen fejd;

må handa Gustaf det bemärkt. Men sedan

han kyrkosilfvret kräft och klostrens skatter,

då kunde jag ej mera hejda mig; ’®)

fast det förgäfves var.

Th. Jonson.

Ja, magten rådde.

6 .

De förre, JÖRAN THURESON.

JÖR. THURESON (efter en djnp bugning för

Brnsk, vänder sig till Th. Jonson).

Jag följt ditt bud, och kommer att berätta

Kung Gustafs ankomst.

Th. Jonson.

Ha! är Gustaf här?

Bemärkte du hans blick? Säg, var den glättig?
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JÖR. Thureson.

Hans öga var ej eldigt, såsom förr

då fram han ställde sig, för att fördunkla

de gamla slägter, dem han bjuder trötts.

M. Brynteson.

Och hur betedde folket sig?

JÖR. Thureson.

Åh folket.

De tyste, såsom han, kring honom trängdes.

M. Brynteson.

Jag sökt att dem bereda till hans ankomst;

(vänder sig till Brask och Th. Jonson).

Man känner mig som Gustafs taleman,

sen uti Dalarne jag förde ordet,

då Gustaf tågat dit mot upprorsmännen,

Man tror mig ännu påstå Gustafs rätt,

och slugt jag håller dem i denna tanke,

att desto säkrare mitt tal må verka.

JÖR. Thureson.

Ej heller jag mitt pund här nedergräfde;

men Gustafs vänner hafva klokt förstått,

att med en högtid öfverraska hopen.

Den får också i dag, som vi, ett gille,

fast på sitt eget vis, med dans och lekar.

M. Brynteson.

Ha! lek åt Gustaf skola vi bestå,

den börjar snart.

Brask.

Jag går. I Biskopsgården

mitt herberge jag har, om Thure Jönson

behöfver råd af Brask.

Ling. 111. 21
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Th. Jonson.

En höimesten

för helgedomen skall min vilja bli,

och hon ej sviker. Må ni derpå bygga.

(Brask går. Th. Jonson och Jöran Thureson följa honom ut; men
återkomma strax).

7 .

THURE JONSON, JÖRAN THURESON, MAGNUS
BRYNTESON.

M. BRYNTESON (för sig sjelf).

Ren börjar Gustafs sol att sänka sig;

och i den natt, som breder sig kring landet,

går nu min stjerna upp. Försigtighet

skall bli min lösen, och mitt vapen smicker.

(Till Th. Jönson, som återkommit).

Ert nit för kyrkan och ert nit för landet

man känner och beundrar, båda lika;

men med försigtighet bör vapnet föras,

om det skall säkert drabba fienden;

ty starkt han är beklädd i stridens pansar.

Man uppmärksamt bör spana alla leder

af hans beklädnad, om det glatta spjut

skall rigtigt tränga in uti hans ådra.

Förvaren er i dag, vid middagsbordet,

för oförsigtig hetta. Låten Gustaf

sjelf fåviskt bryta ut, och röja sig;

ty häftig är han, som vi alla veta, 2»)

och minst han sig kan hejda, när hans lynne

är dystert som i dag.

Th. Jonson.

Var utan fruktan.

Men skyndom oss till fiendernas möte,

att Sverge snart må känna Thure Jönson.

(Han ringer. Sraåsvenner inkomma; han ger dem ett tecken; de

hänga på honom hans mantel. Alla gå. Skådeplatsen förändras).
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8 .

(Ett rum pä Westerås slott, tarfligt möbleradt. Vid hvarje sida är en dörr).

GUSTAF, LAURENTIUS ANDREA.

Gustaf (resklädd, kastar sig uti en länstol).

Trött är jag utaf resan. — Tröttare

jag likväl är af Sverges tunga spira.

När får jag släppa den? Min hand har domnat,

och kramp jag i dess senor redan fått.

När får jag lägga spiran från mig? — Svara!

L. Andrea.

Vid grafven, Gustaf! När din arm mot stenen

du slöda kan, och spiran säkert räcka

deröfver till en son, som är dig värdig;

då får du hvila. Tänk ej unga konung,

att hon dig skänktes, för att sorglöst brukas

blott som en gyllne staf, att stöda dig;

nej. spiran måste bäras, — bäras, Gustaf!

Gustaf.

Och har jag sänkt den? Säg mig, gamle Canzler!

Sju år jag henne fört i denna hand;

säg nu, hvad är min lön? Du vet hvad faror

jag genomgått för Sverges väl och frälsning.

Stred jag ej först vid yngre Sturens sida ?

Och, fastän yngling, bragte segerkransen

till Svenska hären? *2) Och när Ghristiern sen’

emot all folkrätt, då jag kom som gisslan,

mig fängslig fört till Danmark, 23) och jag lyckats

från Kallunborg ur fångenskapen fly, 24)

och hann till Lybeck, gick jag då ej ensam

inför dess Råd, och talade med mod

för Sverges räddning? 25) Och mig Rådet hörde.

Jag kom till Sverge. Fridlös som en brottsling,

jag irrade från ort till ort, att söka

en enda vän, som tordes våga allt

för fosterlandet. 26) Men jag fann dock ingen

;
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fasl nitlifyra ädlas hufvudon

i Stockholm fallit för tyrannens hämd,

fastän fem gånger flera sen han mördat.

Jag flydde då, förlåten af min slägt,

af mina vänner och af hela landet. 29)

Till Dalarna jag kom. I bondekläder

på flera ställen drängars tjenst jag gjorde.

Ett pris var satt af Danskar på mitt hufvud;^')

men Han mig skyddade, som sände mig

Och med det folk, i Dalarna jag vann,

jag väckte stridens gny;^*^ och gnyet väckte

de slumrande kring hela Svea välde.

Förtryckarns bödlar måste för oss fly.

Vi togo fäste efter fäste. 33) Segren

belönade vårt mod, och Sverges Ständer

beslöto ock att löna mig; men lönen

blef denna spira, hvilken afundsmän

ren många gånger sökt, att från mig rycka.

Mitt land var blottstäldf, derför höll jag den.

Af vänner, blodsförvandter och af alla

förrådd och smädad, höll jag henne fast;

men nu, då Sverge åter blifvit lugnt,

nu unnar jag åt desse blinda herrar,

som icke lärt sig se, hur spiran tynger,

och huru glatt hon är att säkert hålla,

dem unnar jag en efterlängtad fröjd,

att pröfva sina krafter, bäst dem lyster.

L. Andrea.

Ej trodde jag, att Gustafs ädla själ

på en gång skulle sig till himlen lyfta,

och sig i samma stund till jorden sänka,

likt svaga rö, som utmed stranden stå,

och böja sig för hvarje dristig slända,

när hon på deras kronor sätter sig

och surrar med de blanka, svaga vingar,

att låta höra huru stor hon är.
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Gustaf.

Nej, Canzier, minns att lömske upprorsmän,

belackat mig i alla Svenskars öron.

De upprest Dalarne emot mig. 3») — Andra

i Westergöthland och i Småland hota. *’)

Man brukar mot mig kyrkans hillebard:

en Påfvestaf man lyfter, att mig krossa

Som kättare man mig hos folket nämnt. 3»)

Den falske Sturen af de Andlige

är understödd; jag hatas af mitt folk,

för det jag straffat har förrädare,

som störa folkets lugn; 39
) för det jag straffat

de djerfve Biskopar och höga klerker,

som velat bland oss väcka krig och split, ‘‘o)

L. Andrea.

Och om du ville lemna dem din spira,

har du då sjelf ej gett dem magt i händer

att krossa allt det goda, som du gjort?

Om nu du svigtar, måste Påfven segra.

Nu, eller aldrig, kan du bryta ner

den stolta byggnad, som med Petri nycklar

de läsa, att förnuftet fängsligt hålla

derinne, och all lag och samhällsrätt.

Sjelf har jag blifvit född i denna lära,

sjelf hade jag i sjutti år den trott,

och knäböjt blindt för Påfvens allmagts-bud

;

då kommo hit de tvänne djerfve bröder,

som Luther uti Wittenberg har handledt;

De ryckte bindeln från mitt gamla öga.

De voro unga; men den gamle gubben

med vördnad hörde dem; ty ifrån tungan

gick Herrans rena ord. Och nu jag såg

hur Påfven det förvrängt. Jag hemligt ryste;

och bad, att Himlen måtte ge mig styrka

och lifstid nog, att skörden måtte mogna

uti mitt hjerta, förrän dödens hand^
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fick hugga af den ofruktsamma brodden.

Och Herren hörde mig. Han gaf mig kraft,

att äfven styrka dig i Luthers lära. “3)

Jag viste dig i dessa mörka vrår

af klosterbyggnader och utaf kyrkor,

dit öfvertron har släpat sina skatter,

der list och lättja ruga dem som drakar.

Jag sagt dig alla kyrkans svek och rån,

och lärt dig, hvad jag sjelf, som gammal, lärde.

Jag gladdes åt det stolta mod du visat

i alla faror, och den fromma frid,

som du de nya prester anbefallt,

att de med våld ej skulle folket skrämma

till himlens Gud, och ej den frid förstöra,

som vaka bör, lik Edens goda ängel,

vid templets dörr. Men nu förskräckt jag ser

hur hjelten Gustaf som en vekling söker

overksamhetens mjuka hvilobädd,

att derpå hvila ut från ungdomsåren,

till dess han hunnit gråna. Och han vill

att andra stiga upp och gripa spiran.

(Gustaf, tyst och orolig, går fram och åter. Tystnad. Klockan

slår tolf.

Men, redan middagstimman är förhanden,

Jag går att om din kunga-drägt besörja. (går).

9 .

GUSTAF, OLOF PETRI, några Småsvenner.

O. PeTRI (med 2:ne bref i handen).

Din härold bringar dig en dyrbar gåfva:

bref ifrån Luther och från Melanchton.

Gustaf (med ett handslag).

Välkommen, Olof Petri! Dubbelt mer

välkommen för den dyra skänk du bringar.

(Tar brefven).

Har Norrman, Luthers lärjunge, dem medfört? —
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0. Petri.

Ja.

(Småsvenner iukomma med Gustafs klädsel).

Gustaf.

Ingen tid i dag förunnas mig

att läsa dem. Men här de skola ligga

(gömmer dem inpå bröstet).

och gjuta tröst i Gustafs sorgsna hjerta.

^Låter Småsvennerua kläda sig).

0. Petri.

Guds kraft är i hvart ord, som Luther talar,

en vigge är för Rom, hvart ord han skrifver;

snart i sin egen skärseld påfven störtas

och der med helgonbilder ökes branden.

Gustaf.

Håll, Olof Petri! Mins hur många gånger

jag varnat dig och alla nya klerker,

att ej med ofördragsamhet och våld

förkunna denna höga himlalära.

J gagnen Påfven, mera än J tron,

om J med lika afgrundsvapen striden.

Frid är vår läras mål. Frid bör predikas.

Du är min första vän, om du mig lyder.

En kung befalla må. En klerk blott tale.

Med oqvädsord ej Herrans ord bevises.

10 .

De förre, THURE JONSON.

XH. Jonson (med kall bugning).

Jag helsar Gustaf, Sverges unga konung!

Gustaf.

Jag vet, att Thure Jönson aldrig glömmer,

att jag är ung. Men tiden bättrar det.

(Småsvennerna gå).

Th. Jonson.

På Kungens slott sig Ständerna församlat
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till den högtidlighet, som är befalld.

De vänta ren.

Gustajf.

Jag kommer oförtöfvadt.

(Th. Jonson går).

11 .

GUSTAF, OLOF PETRL

Gustaf.

Ånyo börjas striden. Men jag vet,

min sak är rättvis, och mitt kunga-valspråk

har varit: Gud och Svenska menighete n

O. PETRI (afsides).

Hans strafford griper mig, men jag dem gillar;

ty mod och vishet andas i hans tal,

och vid hans blick försmälta alla hjertan.

(De gå. Skådeplatsen förändras).

12.

En öppen plan. I bakgrunden flyter en å med en bro öfver; längst bort

synes Westerås slott, byggt i fyrkant, flera våningar högt. Det ligger på en

höjd, och dess främre vallar, som äro af gråsten, synas mycket skadade. På fram-

sidan äro tvänne höga portar.
~ Flera ynglingar och flickor äro sysselsatte att uppresa en Majstång, som
är beklädd med löf och blommor; ynglingarne stiga på h varandras axlar, två

och tre i höjden för att uppsätta en mängd mångfärgade vimplar, uti hvilka

Gustafs namnbokstäfver synas.

En Gubbe och några Krigsmän.

Yngsta Krigsman.

Far! ser du slottet? ännu är det skadadi

utaf de sista anfall, Gustaf gjorde,

när han från Christiern tog det. Riksdag kan

ej hållas der. I klostret här helt nära,

man Ständerna församla vill.

Gubben (korsar sig).

T klostret!
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Andra Krigsman.

Det är nu tomt, sen Gustaf har fördrifvit

Dominicanermunkarne ur landet

Det var likväl ett dristigt företag:

Un hade han ej frälsat hela Sverge;

ty Stockholm, Calmar ufven hela Finland

af Christierns lejda bödlar innehades.

Ja, Konung Gustaf Ur en dristig Herro;

Han skall väl snart förkrossa Påfveväldet.

Tredje Krigsman.

God vänner, ha’n J läst på kyrkodörren

en bannlyst ynglings namn? Han Olof heter.

Den Förste Krigsman.

Ja, Olof Tyste!

Den Andra Krigsman.

Ha! Jag känner honom.

Gubben (förskräckt).

Du känner honom? Heliga Maria!

Sky honom lik en oren. brottslig hedning

och våga ej att äta, hvad han vidrört

och ej att herberge åt honom ge;

ty den som vill, kan mörda honom strafflöst.

Det är en bannlysts öde.

Den Andra Krigsman.

Det har varit

men blifver icke mer, om Gustaf leFver.

Hör! Olof Tystes händelse. Han känt

i Wadstena en flicka; helig kärlek

förente dem; men hennes far, en hård

och vinningslysten köpman, skiljde dem.

Om hemligt bröllop nu de lade råd,

det röjdes, och föräldrarna i harmen

beslöto gifva henne klosterdrägt.

Helt oförmodadt blef hon våldsamt bortförd,
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af Abbedissan sjelf i Wadstena

i klostret instängd; och emot sin vilja

till nunna vigd. Men ungdomsvänner hulpo

den stackars Olof; flickan stal han ut

ur klostret. Nu blef larm, till Biskop Brask

man hänsköt saken, och de älskande

i kyrkans bann han satte. Olof Tyste

beskydd hos Gustaf sökte, och det vann,

Gubben (korsande sig, afsides).

I skärselden han likväl plikta får.

13.

Folk af båda könen, Blomsterbrudar och Musikanter.

En Flicka.

Ha! Blomsterbruden kommer!

En annan.

Och musiken!

En Gubbe (under det tåget och musiken
framtränger).

Nå! är er majstång färdig.

Flera.

Redan färdig.

Gubben.

Hvad står på vimplarna?

En Yngling.

Ah! kunganamnet.

El t G och W der står, så stort och prägtigt.

En Man.

Ja, signe Gud vår Kung, han är så mild. —
Nyss kom en gammal dalkarl upp till slottet

och klappade så hårdt på portarna;

ty vakten ville icke öppna dem.
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alt inför konungen anklaga honom;

men detta tyckte Gustaf vara ofog.

Hvar undersåte är sin konungs barn,

så sade han, och lät den gamle komma.

Flera Ynglingar.

Ja, han är god och vänlig emot alla.

Flera Flickor.

Nå, skall ej dansen börjas? Så de dröja!

Två Ynglingar.

Jo, dans och sång tillika. Sjungen bröder!

SÅNG AF Ynglingar.
T Norden äi- våren så glädtig och ren.

Dock klagen J, bröder!

han kommer ej hit lika fort som till söder.

Ja, visst är han sen,

ej heller på skiftande drägter så rik;

i allt är han Nordiska ungdomen lik.

Flera.

Ja, kall och varsam,

i åtbörder, uttryck och prydnader sparsam,

är Nordiska ynglingens art.

Men sedan när våren elfverna lossar,

och bryter isen och dammarne krossar,

då kommer den unga med fart.

Så gossen i Norden
är afbild af fädernejorden.

Alla.

På bergen bo kärlek och frihet ännu,

och kraft och tro.

Kring jordringen närmast vid himmelen ju

de syskon bo? (Dans).

Flickor.
I Norden är sommaren härlig och skön:

Ej så uti söder

den kärliera solen om midnatten glöder.

Lik älskande mön
med purpurröd slöja och gullgula hår,

och rodnande kinder, vid polen hon står.

Flera.
så nordmön vakar;

för älskarn och dansen hon hvilan försakar,

och glad hon arbetar likväl.



332

Som molueu tusenfallt skifta i färgen

kring skogbekransade hafvet och bergen;

så svärmar ock nordtärnans själ.

Ja, flickan i Norden

är afbild af fädernejorden.

Alla.

På bergen bo kärlek och frihet ännu

och kraft och tro;

kring jordringen närmast vid himmelen ju

de syskon bo? (Dans).

Qvinnor.

T Norden är hösten högtidlig och stor.

Han ej som i söder

i dimmorna sveper den vekling, han föder.

Han liknar en mor,

som bär sina småbarn på moderlig arm
och trycker de kära till svällande barm.

Flera.

Så mild så slilla,

fast tårar som osedde daggperlor trilla,

den redliga Nordqvinnan är.

Lik rodnande blad på frostskvida linden,

hon än bär rosor på åldriga kinden,

och fromhet i hjertat hon bär.

Ja, qvinnan i Norden
är afbild af fädernejorden.

Alla.

På bergen bo kärlek och frihet ännu
och kraft och tro;

kring jordringen närmast vid himmelen ju

de syskon bo? (Dans).

Månner.
I Norden är vintren så kylig och sund.

Hvi klagen J, bröder.
,

att här han ej liknar den regniga söder?

Se, utaf hans mund
en ren och en helsosam andedrägt går,

bland grönskande tallar hans istempel står.

Flera.

Men kommer solen

och nalkas så kärligt allt närmare polen,

då blifver hans snöbrynja löst.

Med allvar i blicken, oskuld i drägten.

hans ögon tåras vid vårvarma flägten;

så qvinnan förveknar vårt bröst.

Ja, mannen i Norden
är afbild af fädernejorden.
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Alla.

På bergen bo kärlek och frihet äuuu

och kraft och tro;

kring jordringen närmast vid himmelen ju

de syskon bo?

(Iska. Ett störtregn afbryter högtidligheten. Alla gå).
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ANDEA HANDLINGEN.

Främre delen af choret i St. Ägidii kyrka upplyst af en matt lampa, som
står på altaret. Natt.

1 IJppIrädef.

En Munk.

Förunderligt mig syns, att Biskop Brask

ett möte här i Sanct Ägidii kyrka

befallt med alla Biskopar och klerker.

Här förehafvas många ting af vigt

;

ty han befallt mig tystnad; jag vid korset

den måste svära, och vid helga Jungfrun.

(Det klappar).

Det klappar. Mötestecknet, som man gett,

är rigtigt återgifvet, och jag öppnar.

(går till sidan, i ena korsgången. Man hör dörren öppnas. Han
återkommer straxt med Thure Jonson).

2.

MUNKEN, THURE JÖNSON (i muokkipa, med

kapuchongen öfver hufvudet).

TH. JÖNSON.

Är Biskop Brask ej här?

Munken (forskande).

Hvad vill du honom?

Allena kommer du, som spejare.

En Biskop kan ej ensam gå om dagen,

långt mindre då om nattetid. Hvi kom du

ej i hans sällskap^ om du hit är kallad?
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hvad företaga de en natt som denna?

Th. Jonson.

Jag hör att du ej känner mig. Din trohet

belönas skall af Rikshofmästaren.

(Han öppnar munkkåpan).

Munken (bugande).

Jag fruktade för Gustafs tjensteandar,

och kände icke kyrkans skyddare.

Th. Jonson (ger honom pengar).

Du är betald för detta ord. Blif trogen

din ädla föresats, och svärma ej,

som många ålderstigna börjat göra,

med unga kättare af Luthers anhang.

Munken (korsar sig).

Bevare mig den heliga Maria!

Jag hört med fasa, att vår unge Konung,

uti Sanct Niclas kyrka der i Stockholm,

har ifrån främsta choret låtit flytta

Sanct Jörans gyllne bild, som Sturen skänkt

till kyrkan, för den seger, som han vann

mot Ryssarna, Den bilden var nog dyrbar?

Och den har Gustaf låtit flytta ned

till venstra kyrkodörrn ? Och menigheten

för Riddaren Sanct Jöran får ej böja

sitt knä i högsta choret såsom förr!

Man säger också att Sanct Jörans vålnad

i kyrkotornet vankar. (Klockan slår ett).

Th. Jonson.

Klockan slår;

så hemskt dess ljud i höga hvalfvet dånar,

liksom en domsbasun!

(Det klappar hårdt på dörren),

Fräls, helga Jungfru!
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Munken (kaiit).

Nu kommer Biskopen. Jag känner tecknet.

(Går ut i korsgången. Dörren höres sedan öppnas).

Th. Jonson (går fram i choret, korsar sig)

Maria! hjelp! Här är så hemskt som grafven!

På detta ställe och i mörka natten

min höghet och min rikdom båta ej.

Hvi skulle jag så tidigt ila hit?

(Dörren slås igen).

Den arma munken passar dock till sällskap;

hos honom vanan har förqväft all fruktan.

3 .

De förre, BRASK, PETRUS MAGNI, NILS ANDER-
SON, JÖRAN THURESON, Flera Klerker. Alla klädde

i munkkåpor.

BRASK (ger tecken till munken, som åter

går ut i korsgången. Sakta till de andre).

Jag Thure Jönsons svenner såg derute.

Han kommen är. Väl, dröjen än här nere,

tills alla hunnit hit.

(Går fram till Thure Jönson. De öfrige blifva qvarstående).

Th. jönson.

Har Biskop Brask

bestämt mig hit, att här jag skulle bida

allena denna natt?

Brask.

Två Biskopar

jag fåfängt väntat har. Vi skulle samlas

tillhopa; men försent mitt bud dem träffat.

Hos Gustaf voro de. Må Thure Jönson

förglömma om han denna gång måst vänta.

Ett ämne utaf vigt mig föranledde,

att önska detta möte, och om natten;

ty tiden hastar, och för Gustafs blick

är mycket svårt att dölja något samqväm.
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Th. Jonson.

Hvad vill då Biskop Brask af Thure Jönson?

Brask.

Bestämda svar om Rikshofmästaren

i själ och hjerta gillar Gustafs djerfhet

och den förnedring, jag och Roms prelater

i går vid bordet inför alla ledo,

då, efter hans beslut, och mot all vana,

vi sattes under Rådet, under Adeln?

Th. Jonson.

Jag trodde Biskop Brask var öfvertygad

om mina tänkesätt mot kyrkans män.

Det företräde, Gustaf gifver Adeln
'

på hvarje tid och rum, det är en stöld

från Påfven och från kyrkan; jag det hatar.®®)

Och Gustaf ej med denna lockmat skall

mig narra i sitt nät. Jag ej behöfver

utaf hans ynnest borga adlig heder;

ty äldre är min ätt än hans. Och rikedom

jag äger nog, att väga opp hans krona.

Brask.

En sådan vän är dyrbar; Thure Jönson

som kyrkans pelare af oss skall äras.

Men ett bevis ännu af denna vänskap

behöfves, om vårt stora verk skall gå.

Th. Jönson.

Nämn det, och se om Riddaren er sviker.

Brask.

Riksdagarna tillförne öppnades

af kyrkans högste män; det mins en hvar. ®«)

Nu Gustaf ändrat allt, och Adeln svarar

till Kungens tal, förrän Prelaterne.

I allt går adelns rätt framföre kyrkans;

så Gustaf vill. Men, såsom äldst i rådet

Ling. III. 22



338

och Rikshofrnäslare, er tillhör svara

på Kungens första tal. Säg, lemnas mig

den rättigheten såsom kyrkans hufvud?

Th. Jonson.

Jag lofvar det.

Brask.

Har Gustaf ej befallt

alt Rikshofmästarn skulle tala först?

Th. Jonson.

Det har han; men jag svär vid alla Helgon

att återgifva kyrkans högsta man

den äran.

Brask.

Likväl talar Thure Jönson

för kyrkans sak, och ej för Gustafs?

Th. Jonson.

Biskop!

Hvartill den frågan? Här jag svär vid altar’t,

att, när ert tal är framfördt emot Gustaf, —
jag vet hvad tal i dylikt fall kan anstå, —
jag svär att stödja det, och bifall gifva

på adelns vägnar. Ulan all förvridning,

mitt bifall gifvas skall. Jag handen räcker

härpå, vid Sanct Ägidii altare.

Brask (räcker honom handen).

Som vår beskyddare, i segertåg

skall Rikshofmästarn föras genom staden,

att menigheten må vår seger känna.

Och Påfvens kraftiga välsignelse

skall som en invigd olja heligt lena

de gråa hår, som pryda eder hjessa.

(Th. Jönson bugar. Brask fortfar förtroligt).

Ännu ett ord: På bref jag länge väntat
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från Danmarks Konung
;

nu hans sändebud

har kommit, för att fordra Sverges krona.

Th. Jonson.

Förträffligt! — Länge har jag önskat det.

Nu kunna vi med dubbla härar strida;

kan Gustaf nu sig värna, är han stark;

men länge skall han ej bestå den kampen.

Upproret går i Dalarne med fart;

den falske Sturen är det svärd jag svänger;

det biter djupt, det kära Sturenamnet

förbländar menigheten med sin glans ®3),

och ingen sig fördristar hejda slagen.

Men snart det dagas och jag fruktar nu

att mina svenner, som derute vänta,

af någon röjas.

Brask.

Väl, i dag vi träffas

uti Dominicanerklostrets sal,

der riksdag hålles.

Th. Jonson.

Redan för mitt öga

den sköna segren står, som vinkar oss.

(Han går. Brask följer honom dit der de andre stå).

4.

De förre, utom THURE JONSON.

Brask.

Så nära natten redan ju förlidit;

och Biskoparne Sommar och Haraldi

vi sakna än i vårt fördolda samfund,

fastän jag bud dem sändt?

JÖR. Thureson.

De äro kanske

bland Gustafs män. Trots deras ringa härkomst,

har han dem nyss med Biskopskåpan prydt. «)
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Brask.

På Magnus Sommar ej jag ännu tviflar;

hans år och lärdom äro säker borgen,

att han så lätt ej låter snärja sig.

Och Thure Jönson skall Haraldi locka,

om ej min myndighet på honom verkar.

(Det klappar. Dörren hörs öppnas).

Jag hörer tecknet, som jag alla tillsagt;

nu komma de förvisso.

P. Magni.

Ja, jag .ser dem.

5.

De förre, MAGNUS SOMxMAR, MAGNUS HARALDI,
(båda utan förklädning. Helsning och korsning).

Brask.

Man väntat er.

M. Sommar.

Min ålder hindrar mig

att vara snabb, och hvilan är mig nödig.

Brask.

Ej Påfvens sanna vän plär hvila sig

när åskan öfver helgedomen dånar

och blixten hotar tända den. — Men hvad?

J kommen hit, förutan all förklädning?

M. Haraldi.

Vi hafva intet ondt uti vårt sinne,

och frukta ej, fast verlden såg vårt möte.

Brask (studsar; men besinnar sig).

Vår tid är kort, vår öfverläggning vigtig;

begynnom den.

(Han sätter sig i chorstolen, de andre sätta sig midt emot).

Stor den förnedring var,

som mig och er och alla Påfvens män
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Vid Konungarnes bord, från manna tider,

ju Roms Prelater första rummet tagit?

P. Magni och flera Klerker.

Det hafva de.

N. Anderson.

Riksföreståndaren

till venster gick om kyrkans höga fäder.

Brask.

Men Gustaf trotsar allt. Vid gårdagsfesten

befallte han ju Riksens Råd, att sitta

främst upp vid sig? De nästa rum han gaf

åt högsta Adeln, och dernäst han täcktes

åt oss Prelater gifva några platser.

Näst oss de ringaste af adeln sutto

och borgare och bönder, om hvarandra. *^)

Han hade sänkt oss ända ned till dem!

P. Magni.

Förbittrad var jag, och jag tänkte strax

från bordet stiga, när jag det förmärkte.

Men jag mig öfvervann; ty grannt jag såg

hur Gustaf glädde sig åt vår förvirring.

Brask.

Om bort vi gått, hans seger dubbel blifvit,

och vi ett mål för andra Ståndens spe.

JÖR. Thureson.

Jag kunde icke tala utaf harm.

N. Anderson. ,

Men när han slutligt ämnet gaf, då hördes

vår kyrkas Öfverhufvud strida käckt

för hennes rättigheter.

,
Brask.

Men J hörden

h vad stolta ord, hvad hot, som Gustaf fällde.
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J hörden hans beslut, att hädanefter

vi skulle nöjas med det låga säte,

som Konungen behagade oss ge. ««)

J voren föremål för dessa tilltag,

och finnen hvad oss mer af honom väntar?

P. Magni.

Jag talade också för kyrkans rätt;

men Gustafs myndighet. —
JÖR. THURESON (afbrytande).

Kan förödmjukas.

N. Anderson.

Än har ej någon strafflöst hotat oss.

M. Sommar.

Af Konungen från ringa stånd jag lyftes

på Biskopssätet, och det rum mig lemnas

uti hans hof, förnedrar icke mig. ”®)

M. Haraldi.

Af honom njuter äfven jag min lycka.

Brask.

Hvad svaghet? Öfver verldslig magt J ären

och endast Påfven underdånige.

Han kan Er lyfta, och han kan Er sänka;

men icke Gustaf.

M. Sommar.

Jag är nöjd att blifva

så ringa och så fattig, Gustaf önskar.

Brask (far upp).

Nej, om ännu det helga bandet finnes,

hvarmed förut så många jordens Furstar

för slika tilltag blifvit störtade,

då skall det drabba Gustaf. Straffas skall han

för sin förmätenhet mot oss och Påfven.
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M. Haraldi.

Vi kanna Gustaf; han är styf till sinnes,

och rådligt är det ej, att honom trotsa.

Brask.

Så viken från den ed, J Påfven gett,

och vänten på hans hämnd: bannlysning är det,

som väntar er till lön för kungaträldom.

Har Konungarnes nåd så vigtig blifvit?

Ha! tiderna förändras liksom vinden,

och en regering, så förvänd som Gustafs,

har kort bestånd; ty dårskap går för fall.

M. Sommar.

Men Gustaf är försigtig, han är djerf;

och magten har han ju i sina händer?

P. Magni.

Hans ovänskap mot helga Fadrens hämnd

en väderbubbla är, som barn förbländar.

M. Haraldi.

Lång vägen är till Rom för barnafötter.

Brask.

Förrän J anen det, är Gustaf tvungen

att ingå en förlikning. Men Ståthållaren

i Christi ställe här på jorden blidkas

på intet sätt, när herdarne ha svikit.

Snart stundar kampen
;
Gustaf rustar sig.

Väll han kan segra; men han skall ej röfva

vår heder och vår magt och kyrkans guld.

Ej med vårt bifall. När vi mer ej kunna

mot honom strida, är det ej vårt brott.

Alla (utom Sommar).

Ja, Gustaf krossas må. Han skall ej röfva

vår heder och vår magt och kyrkans guld.
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Brask.

Och viljen J för mig er ed förnya,

och här med handen uppå Crucifixet,

tillsäga Påfven, att hans välde skydda,

förrän vi skiljas ål?

Alla (utom Sommar).

Det vilja vi.

Brask (tar fram ett papper).

Jag en förpligtelse författat har.

Läs upp den, Jöran Domprost.

JÖR. ThURESON (tar papperet och läser).

Vi stadfäste

härmedelst, vid den Heliga Maria,

och vid Sanct Erik Kung, och alla helgon,

den ed, som vi för Petri stol i Rom,

med våra embeten tillförne svurit;

och lofve, vid den ed, att heligt bistå

med råd och handling, uppenbart och hemligt,

en hvar af andligt och af verldsligt välde,

som strida vill för Påfvens höga lära;

och att med råd och handling emotstå

en hvar af andligt och af verldsligt välde,

som reser sig mot Rom och mot dess lära.

Thy skola vi hvarandra redligt bistå

och ej af hot, af lock oss låta dela.

Brask (tar papperet).

Förpligtelsen J hört, är den förenlig

med edra tankar och er vilja?

Alla (utom Sommar).

Ja!

Brask (lägger papperet på altaret och stäl-

ler ett crucifix derutmed).

Namn och insegel detta Ja bekräfte.

Med högra handen uppå crucifixet

fördubblen löftets helgd.
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JÖR. Thureson och ]S. Anderson samt flera Klerker
(med handen på crucifixet).

Ve den, som sviker!

(P. Magni, N. Anderson och Jör. Thureson samt Klerkerna gå fram

till altaret, skrifva sina namn under förpligtelsen och sätta

sina signet dervid. P. Magni rör hastigt vid crucifixet innan

han skrifver, äfvensom M. Sommar och M. Haraldi).

Och edra namn?

BrASK (till M. Sommar och M. Haraldi,

som tyst samtalat).

M. Sommar.

Jag också villigt lyder.

(Han tar fram en papperslapp, den han hemligt lägger under sig-

netet, sedan han skrifvit sitt namn).

M. Haraldi.

Mitt namn jag äfven ger.

(Han lägger äfven en papperslapp under signetet).

M. Sommar (afsides till Haraldi).

Du ej förglömde

vårt tysta förbehåll?

Haraldi (sakta).

Nej, jag som du

det dolde under mitt signet.

BRASK (tar papperet och ögnar derpå).

Alltså!

Nu, Gustaf, kunna vi med kraft dig möta.

(Lägger papperet tillhopa uti en ask).

M. Sommar (afsides till Haraldi).

Sitt fordna konstgrepp "O han ej sjelf förmärkte

vid lampans matta sken; det var vår lycka.

Brask.

Välan! allt afgjordt är. Ej Gustafs blick

skall speja upp hvar detta papper gömmes.

(Han ger tecken åt N. Anderson och Jör. Thureson. De upplyfta

en sten i kyrkogolfvet. Brask sätter asken ned i öppningen.

De lägga stenen deröfver. ^^)

Allt vare nu så tyst som denna sten.
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Alla.

Så tyst som denna sten!

JÖR. ThURESON (trampar på stenen).

Ha! stolte Gustaf,

här är din dom. Som den, skall snart du ligga

inunder våra fotter.

Brask.

Ren det dagas.

Vi mötas snart i stora klostersalen,

der Riksdag hållas skall. Frid med er alla.

(Alla korsa sig och gå, utom Brask och Jör. Thureson.

tillslutes).

6.

BRASK, JÖR. THURESON, sedan Munken.

Brask.

Munk!

(Munken kommer).

Din tystlåtenhet jag lofvar gälda.

(Munken bugar).

Om någon har bemärkt vår vandring här;

så säg, hvad hopen tror, att Helgon vandra

midsommarnatt kring Sanct Adigii kyrka.

Så mulen natten är, har ingen kunnat

bemärka om ett dylikt under skett.

(går med Jör. Thureson).

Munken (allena).

Väl värre under har jag hört i sanning:

när alla helgonbilder vände sig

i Stockholms kyrkor. Och när alla klockor

utaf sig sjelfva ringde i hvart torn

Och när en gång det stora crucifixet,

för bredt att föras genom kyrkodörren,

sjelf böjde hop sin ena arm, och folket

med häpnad såg det och till jorden föll.

(går. Dörren igenslås med dån. Skådeplatsen förändras).

Dörren
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7 .

(Thure Jonsons rum. Det dagas allt mer.)

THURE JÖNSON, Tvänne Småsvenner.

Th. Jonson.

Er tröghet och er sömn skall jag bestraffa.

Som lata djur sig sträcka uti solen

och idas ej sig röra; så J lefven

uti mitt hof, förnöjde af den glans,

som eder herre ger. — Har ingen träffat

en enda af de tre?

Den ena Småsvennen.

Herr Jöran Domprost

får budet strax, så snart han kommer hem.

Th. Jonson.

Herr Johan och Herr Lars?

Den andra Småsvennen.

Befallning hade

från Konungen de fått, att midt i natten

till honom genast gå, så fort de anländt.

Th. Jonson.

Till slottet gån, och när J sen dem komma,

inbjuden dem till deras fader. — Fort!

(Småsvenuerna gå).

8 .

TH. JÖNSON (allena).

Ha! Gustaf vakar ock? Han kanske lurar

på våra företag? Han äfven vill

ifrån min sida locka mina söner?

Men snart jag stäcka skall hans breda vingar;

långt skall den djerfva örnen icke flyga

med mina lamm i klorna. Thure Jönson

skall tvinga honom snart att släppa rofvet.
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Två gånger har jag sett hur Ständerna

med böner tvungo Gustaf till att taga

i ridderliga handen Sverges spira;

men tredje gången han ej trugas skall.

Och fastän sjelf jag vågar ej den gripa,

skall jag dock flytta den inom min ätt.

9.

THURE JONSON, JÖRAN THURESON.

Th. Jonson.

Nå! ändteligen en af mina söner.

JÖR. Thureson.

Vid kyrkan blef ditt bud mig sagt, och strax

jag skyndat hit.

Th. Jonson,

Men dina bröder dröja?

Det är nu högsta tid att dem bereda.

Snart samlas Ständerna. De sammansvurne

från Westergöthland äfven hemligt samlas.

Af Magnus Brynteson de redan föras

till säkra ställen, att de kunna verka

på en gång alla, om det nöden kräfver.

De två och två tillhopa smyga in,

att Gustafs sluga spejare bedraga.

JÖR. Thureson.

Och segrar Gustaf nu, så återstår

ett medel likväl än, som icke felar.

Sjelf Magnus Brynteson förtrott mig det.

Th. Jonson.

Hvad heter väl det säkra medlet?

JÖR. Thureson.

Krut.

Th. Jönson.

Hvad menar du?
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JÖR. Thureson.

Du vet, att Lubeck länge

har velat undanrödja Gustaf, sen

han deras handelsrättigheter minskat,

och att de bistå alla upprorsmän

med penningar och folk, att honom störta; ”)

Nils Dacke sjelf är i de Tyskes sold. '®)

Nu, som du vet, är Liibecks ombud här

att kräfva ut de penningar, som Gustaf

blef skyldig dem, när han mot Christiern stred.

Th. Jonson.

Jag vet det. Nå, hvad mer?

JÖR. Thureson.

I staden Lubeck

ett sätt man upptäckt har att undanrödja

vår fiende; och redan flera Tyskar

af sammansvärjningen fått hemlig del.

Wolf Gyler, Gustafs tyske skrifvare,

som är förrymd, i Lubeck spelet drifver.

En ränna läggas skall inunder golfvet

af Nicolai kyrka uti Stockholm.

Th. Jonson.

En ränna?

JÖR. Thureson.

Ja. Dertill en fjerding krut;

en lunta sen, som brinner några timmar, si)

Och när då Gustaf kommer. —
Th. Jönson.

Jag förslår.

Nog många lif med Gustafs kostar det.

Men om förut det röjes? — Flera måste

få del deraf. —
JÖR. Thureson.

Ja, faller icke Gustaf

för detta svek, så skola dock dermed
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hans bästa stöd ifrån hans sida ryckas.

En af de sammansvurno dess förinnan

skall under bikt för Gustafs vänner,

Laurentius Andrea, Olof Petri,

bekänna hela sammangaddningen.

Vid bikten säges det. — och kan ej yppas.

Men skulle sedan, emot all förmodan,

anläggningen bli röjd, och Gustaf räddas

;

då uppenbaras att hans bästa vänner

det vetat, och de falla med de andre.

Th. Jonson.

Beräkningen är fin. — Ha! mina söner!

10 .

De förre, JOHAN och LARS THURESON.

JOH. och L. Thureson.

Min far!

Th. JÖNSON (helsar dem kallsinuigt).

Jag ser, att J mig ännu kännen.

L. Thureson.

Oss Konungen befallning gaf, —
Th. Jonson (afbrytande).

Jag vet,

J kun nen icke skiljas ifrån Gustaf.

JÖR. Thureson.

Vår far kan icke liknöjd se den vördnad,

J hysen för vår fiende,

L. Thureson.

Vår fiende?

Th. JÖNSON.

Ja, just för Gustaf.

JoH. Thureson.

Är han ej vår Konung?
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Th. Jonson.

Min ätt kan icke böja sig för Wasas;

det veten J. Men vattentunnt är blodet,

som i ert hjerta rinner, och jag blygdes

att tro mig eder far, om jag ej visste,

att modrens svaghet ofta ärfs af sonen.

Det synes att er mor är Gustafs faster.

(sätter sig).

JOH. Thureson.

Med vördnad vet jag såsom son att tala,

men också lyda såsom undersåte.

Dock har jag redan slutat skoleåren.

Den unga eken växer mer och mer,

och när dess kärna hunnit mogen bli,

är den för styf att böjas såsom videt.

JÖR. Thureson.

Men fadrens visdom bör för barnen vara

en stjerna, hvilkens ledning de må följa.

L. Thureson.

Kan denna stjerna icke visa miste,

och föra vandrarn ut på vilda heden?

JÖR. Thureson.

Man känner Gustafs brott; hvem kan dem neka?

Den faller snart, som blunda vill för solen.

JoH. Thureson.

Så säg då ett af Gustafs många brott;

och tjugu storverk deremot jag nämner.

JÖR. Thureson.

Han häfver sig till kyrkans domare,

och handlar envåldsmägtigt mot prelater.

JoH. Thureson.

Ett byte blott han gör; ty kyrkan män
sig blanda i hans värf.
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Johannes Magnus,

vår ErkeBiskop, sjelf sig biltog gjort,

förföljd af Gustafs hämndlust. Domprost Knut

och Biskop Peder ifrån Westerås

i år ju hafva fallit för hans bila?

I gamla sönderslitna messekåpor

de fördes bakfram uppå resna hästar,

igenom Stockholms port; på Bispens hufvud

man satt en krona utaf halm; vid sidan

ett träsvärd. Och på Domprost Knut man fäst

en Biskopshatt af näfver. Hopen gladdes

åt denna skymf, som träffat kyrkans fäder.

På Stockholms Stortorg, uti allas åsyn,

de måste dricka brorskål då med bödeln. ®®)

JoH. Thureson.

Ett vanligt hånspel med förräddare;

dessutom dömdes de af kyrkans fäder.

Du satt ock domare. —
JÖR. Thureson.

Vi lydde Gustaf.

Han tvang oss inför sig att utslag gifva.

JoH. Thureson.

J voren domare, och blodet komme
då öfver er, om orättvist det flöt.

Men Knut och Peder voro brottslige

och ren i Sturens tid var Biskop Peder

en upprorsstiftare, som straffas borde. ®®)

Har du ej annat skäl, att Gustaf svärta?

JÖR. Thureson.

Han tagit från vår ätt den egendom,

som vår med rätta var.

JoH. Thureson.

Hans rätt var större,

och vår, som sidoslägtingar, var minst.
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Han under Rådets dom sjelf hänsköt saken,

och var ej ens närvarande vid domen.

JÖR. Thureson.

Han låtit Helgonbilderna i Stockholm

ur kyrkorna förströs och sönderkrossas.

L. Thureson.

Han var der ej. Två vederdöpare

som anländt dit, när Gustaf var ur riket,

de hade vågat detta öfvervåld.

Och Olof Petri hårdt blef förebrådd

af Gustaf, när han kom. — *’®)

TH. Jonson (springer upp).

Ja, Olof Petri,

den kättaren, som Luther sjelf har fostrat,

som, fastän prest, är gift, som uti Strängnäs

vid riksdagen predikat emot påfven.

Den arga kättarn är nu Gustafs vän.

Men om hans falska satser också villat

ert stolla sinne, hoppas jag likväl

der fmna sonlig kärlek, sonlig trohet;

(till Johan).

och mest jag borde vänta den hos dig,

sen Sturens ädla enka du har vunnit

igenom mig; och att Christina skulle

uppelda i sin famn ditt kalla bröst.

JoH. Thureson (häftigt).

Hon har det. Och vid hennes stolta hjerta

förgår all småsinlhet, all fåfäng ära.

Hon som hjeltinna stod för Sverges här, »2)

fast hennes mod belönades med bojor.

Är det ej nog alt ärelystne köpmän

i Liibeck velat bruka hennes son,

den unge Svante Sture, till ett medel,

att störta Gustaf? — Men hans unga bröst

är rent oeh stort som alla Sturars hjertan;

Ling. 111, 23
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och fåfängt hafva de försökt att reta

den stolta ynglingen med hopp om thronen.

Hvad? dessa svek af Svenskar understödas?

Och ännu längre gå de uti ränker,

förhånande det ädla Sturenamnet.

Th. Jonson.

Du talar mägta djerft inför din far.

JoH. Thureson.

Om jag förglömmer pligten såsom son,

förlåte den, som glömmer undersåtens.

Ja, sjelfva fadrens känsla dött hos dig;

jag hör, du räknar dig ännu till heder

att jag Christina fått. Du ej betänker,

hur grymt du sen har skymfat Sturens enka.

Jag vet att du, sen Biskop Peder föll,

är hufvudman för Dalajunkerns uppror;

sjelf har du sagt oss det. Och denne djerfve,

en stalldräng blott, som Sturens namn har stulit,

som Biskop Peder dessa lögner lärt,

den bofven vågat sig för Sverge nämna,

som son utaf min maka, af Christina;

att locka folkets tro, och rycka kronan

från Gustafs hufvud. Fåfängt har min maka

förnekat honom. Fåfängt verlden sett

att hennes son i Upsaia är död.

Och dessa lögner slöder ju min fader?

Och kräfver dock af sonen lydnadspligt?

Han vill att sonen skall sig låta svärta

som niding mot sin Konung och sitt land ?

Och fadren ropar ännu uppå lydnad,

och glömmer, att han står så nära grafven,

och alt hans son en gång förskräckt skall se

den Ros förblekna, som vårt vapen prydde,

och sonens tårar skola henne vattna

af smärta öfver fadrens brott och villor;
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men fåfängt tårars ström skall skölja den:

förvissna skall hon som på torra heden !

(Tårar synas i hans ögon. Han går).

11 .

THURE JONSON, LARS och JÖRAN THURESON.

Th. Jonson.

Så har ej Gustaf sjelf sig dristat tala

till Thure Jönson. Är det fadrens lott

att uti skola gå hos sina söner?

Välan! försöken då. Men läromästarn

skall tuktad bli utaf sin egen färla.

(Till Lars Thureson).

Gå äfven du. Hvi följer du ej brödren?

Fort upp till Gustaf. Med den ädle Johan

anklaga strax din far, för det han trodde

att fadrens namn betydde någonting.

Gå! Skynda dig alt låta Gustafs bila

din fader trälTa, att du dela må
hans rikedom. Gå sedan glad alt draga

hans hedersmantel på, som ännu dryper

af blodet, och beprydd i denna skrud,

för Konung Gustaf buga dig i stoftet,

att med din broder Johan sedan skryta,

att Rosen i vårt vapen röd har blifvit

af detta blod, och att hon frodas skönt.

L. Thureson.

An är jag son, och jag har ej förglömt

att öfverskyla ålderdomens brister,

och dina hälst. Men tro ej, grymme far,

att dina söner efter guldet törsta,

som du har skrapat hop af sjutti höstar.

Och vet, att vi ännu, som trogna söner,

hos Gustaf länge mäklat frid för dig;

och vore han så svag, som du det säger,

och vore vi så usla, som du tror.
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då hade ren de orden, som du sade,

om Thure Jönsons blod, besannat sig.

(han går. Th. Jonson vankar häftigt af och an).

12 .

THURE JONSON, JÖRAN THURESON.

JÖR. Thureson.

Ftirskräckligl var att höra denna tvist.

Ja, Sturens enka har förhärdat Johan.

Och äfven mig för uppror varnat. Fåfängt!

Etthundra svenner, som jag redan samlat

på Björkö komma hit. Men tiden hastar.

(klockringning höres).

Jag måste gå; ty Biskop Brask befallt

att likasom i Rom och Amiens,

man helighåller Sanct Johannes dag,

så skola vi en procession nu göra

med helgonskrin och höga crucifixer,

att stämma hopens sinnen till vår fördel.

Snart mötas vi ju uti klostersalen. (går).

13.

THURE JONSON (allena).

Ja, strid för Påfven och för döda Helgon!

Jag strider för mig sjelf, m.in magt, min ära.

Ha! land och kyrka, rikedom och guld

blott gälla ringa inför Thure Jönson,

emot den skymfen att för Konung helsa

en yngling, som jag håller i min tro

för ringare än mig. Jag minns den dagen,

då jag för Gustaf måste hålla tal. 'o»)

Hvart ord mig brände som en skärselds gnista,

men snart må Gustafs tårar släcka den.

(går. Skådeplatsen förändras).
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14 .

En öppen plats. I bakgrunden synes Domkyrkan, med ett mycket högt

torn och fyra smärre, alltsammans betäckt med halmtak. Midt pä skådeplatsen

är ett flyttbart altare {reposoir), öfverallt hvitklädt; stolparue, som uppbära

himmeln deröfver, äro omlindade med löf. Några fruntimmer ställa derpä cru-

cifiser, samt höga ljusstakar, med brinnande ljus, och små barn strö blommor

på trapporna vid altaret. De korsa sig och gå. I detsamma inkommer AN-
DERS SIMONSON, GUDMUND SKRIFVARE och några

Krigsmän.

Gudmund.

Ha, Anders Simonson, vi träffas här?

Välkommen Stockholms stads Borgmästare.

På långan tid vi icke sprakat samman.

(ger Eotknektarne en vink. De draga sig åt bakgrunden).

A. Simonson.

Du är nu höfvitsman på detta slott,

och slapp i lycklig stund från Braskens tjenst?

Gudmund.

Jag vill blott lyda den, som bör befalla.

I Biskoparnes hof man hvimla ser

Hofjunkare och Småsvenner och andra,

allt barn utaf den högsta rikets adel;

jag fattig är, och skyr en sådan tjenst.

Och, när jag Gustaf såg, då klappade

mitt bröst af manlig längtan efter bragder,

och pennan bytte jag mot detta svärd.

A. Simonson.

Ja, svärd behöfs. Jag tidningar har fått.

Just nu jag ämnade mig upp till slottet.

Kan man så bittida få företräde?

Gudmund.

Kung Gustaf har ej sofvit hela natten.

A. Simonson.

Ett ledsamt tecken. Hör! en spejare jag sändt

på Gustafs bud. — Du hört Hans Våghals nämnas?

Till Westergöthland bemligen han gick,



358

smög sig förbi de vakter, som man utsatt

vid Tiveden, och gaf sig sen på vägen

med lass af varor, dem han hade köpt.

Han ställde resan dit, der vakten var,

i hopp att tagas fast. Det lyckades,

han greps och fördes in i länsmansgården,

dit alla bref och budskap skulle sändas.

Här han bevakades af fyra karlar,

men de upproriske ej kunde spana

hans syftemål; han snart sig gjorde sjuk,

och i det rum der sjuklingen blef lemnad,

en låda stod med bref. Han märkte den,

och stal sig sent om natten bort med brefven.

Nu har han kommit hit, att lemna fyndet

i Gustafs egen hand. Men mörka rykten

han med sig fört; i uppror Småland står.

Nils Dacke, med sin vän Jon Anderson,

ur Calmar slott har flytt och samlar härar;

från Lubeck och af flera tyska furstar

förrädarena vänta folk och pengar,

och Däcken och hans män med eld och svärd

uppbåda sina fredeliga landsmän,

och presterna från predikstolen ropa

till män och qvinnor, att på Gustafs hufvud

nedkalla hämd. —
Gudmund.

Ja, hämden snart dem drabbar;

men Gustaf hatar blodsutgjutelse.

Två gånger han i Dalarne var tvungen

att hålla blodsräfst och i Gestrikland. i»®)

Knappt han förlåtit dem, förrn Dalarne

ånyo rusta sig att honom trotsa.

(Klockringning höres frän flera håll).

A. SiMONSON.

Midsommarsmorgon ren så bittida

gå klockorna?
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Gudmund.

Man börjar utan tvifvel

en procession. — Ett slugt andägtigt upptåg!

Kom gamle vän, låt oss till slottet gå.

(De gå).

15 .

PETRUS MAGNI, JÖRAN THURESON, NILS ANDER-
SON samt Munkar och flera personer, tillhörande proces-

sionen, Folk af båda könen.

En Man (talar sakta och varnande till nå-

gra barn).

Med andagt fallen ned på edra knön.

(De nedfalla).

Ett barn.

Det är så vått på gatan.

En QVINNA (hviskande).

Stilla, barn!

Hvar droppa släcker ut en skärseldsgnista.

Mannen.

Och syndernas förlåtelse får den,

som andagtsfullt får kyssa helgonskrinet.

Barnet.

Hvad sjunga de för slag?

Mannen.

Latin, mitt barn!

Det åldsta barnet.

Kan du det språket, mamma?

Qvinnan.

Nej, mitt barn!

men när jag hör de andlige det sjunga,

så ber jag Gud, att de bönhöras må,
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Processionen framtågar. På hvarje sida om hufvudpersonerna i processionen

går ett lika antal personer, neml. kyrkovaktare i blå vida koftaner, med silfver-

siaf i handen; tvänne klerker i messskjortor bärande hvardera ett försilfradt

kors, flera alnar högt. Sedan fyra andra klerker med hvar sitt rökelsekar af

silfver hängande i fyra kedjor, hvilket de, alla på en gång, svänga ; framför

dessa går en prest, som pa båda händerna bär ett silfverfat fullt af rökelse,

med en silfversked uti; derefter kornma jjarvis gossar i blå drägt, flickor i hvit,

gubbar i blå drägt, och gummor i hvit, alla bärande stora brinnande vaxljus.

Efter dessa gå parvis munkar af olika ordnar; prester i rikt utsydda messhakar,

med stor guldstickad krage öfver skullrorna; samt Domherrar alla med psalm-

böcker i händerna.

Midt emellan desse tvänne rader går hufvudprocessionen, framför hvilken

går en mängd chorbarn i långa scharlakanskåpor och på hufvudet scharlakanska-

lotter; de bära sångböcker i händerna. Efter dem komma kyrkans musikanter,

fyra i raden, alla svartklädde, med blått skärp orn lifvet; deras blåsinstrumenter

äro prydde med sammet och guld; prester hvitklädda, två och fyra i sender,

bära helgonskrin på försilfrade bårar öfver axlarna; andra prester bära, på ut-

sydda sarametskuddar, heliga donater, legender m. m.
;
dernäst komma sångarne

i hvila linnekåpor, rynkade om kroppen och fästade kring lifvet med skärp af

samma tyg. Biskopen går under en prägtig himmel, som bäres af åtta svart-

klädde personer; i hvar af de åtta silkeslinor, som gå ifrån bärstängerna under

himmeln, håller en förnäm officer. Biskopens tvänne Stor-vicarier gå bakom
honom under samma himmel. Processionen slutas af en mängd fotknektar och

trumpetare.

SÅNG (af Chorbarn, Munkar, Sångare och

Prester).

Ut queant laxis resonare fibris,

mira gestorum famnJi tuorum,

solve polluti labii reatum

Sancte Joannes.

Nuntius celso veniens olympo
te Patri magnum fore nasciturnm

nomen et vitae seriera gerendse

ordine promit.

Ille, proraissi dubius superni,

perdidit promptae modulos loquelae;

sed refonnasti genitus peremta

organa vocis.

Ventris obstruso recubans cubili,

senseras Regera thalamo manentem;
hinc parens uati meritis uterque

abdita pandit,

(Processionen framskrider förbi främre delen af skådeplatsen; men
då Biskopen kommit midt för flyttaltaret, gifva trumpeterna

tecken och processionen stannar. Biskopen går till altaret,

knäböjer och vänder sig sedan åt folket, som faller på knä,

då han utsträcker sin staf öfver dem och säger:

Angeli, Archnngeli, Throni, Dominaliones, Principatus et

Potestates. Virtutes Coelorum, Cherubim alque Seraphim, interce-

dile pro nobis, ut vigilemus cum vobis et requiescamus in pace!
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Munkarna.
Gloria Sanctis!

Alla.

Gloria Sanctis!

Under denna sång hastar folket opp, att kyssa helgonskrinet, under många
korsningar. Biskopen går tillbaka under himmeln; trumpeterna gifva tecken och

processionen fortfar under följande sång:

O, principes altissimi,

Dei fideles niincii,

ad vos gementes tollimus

manus, precesque fundimus.

Alla.

Gloria Sanctis! Gloria Sanctis! Gloria Sanctis!

(Processionen försvinner, och musiken aftager långsamt).

I
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TKEDJE HANDLINGEN.

Eu stor sal i Doniinicanerklostret, med helgonbilder kring sidorna. I bak-

grunden en thron, och kring denne flera lägre säten.

1 Uppträdet.

(Ständernas församlas flockvis, och sätta sig efterhand så, att det

lägre presterskapet, lägre adeln samt borgerskap och bönder

intaga sidorna. Platserna kring thronen äro lediga).

En bonde (sakta till en annan).

Allt går så dystert!

Den andre.

Ja, jag undrar just

hur Gustaf skall sig reda ur den frågan,

som väcktes upp i går vid middagsbordet,

om Biskoparnas rätt och deras plats.

Den förste.

Den sista frågan ren han sjelf har afgjort;

den förra gäller nu; kanske i dag.

En Borgare.

J hörden, gode män, hvad Gustaf sade

i går, och mycket gny i staden uppstått,

för Biskoparnes skull.

Andra Bonden.

De höge Herrar

ej tåla mycket, förrän trumman rörs.

2 .

De förre. LARS och JOHAN THURESON, ANDERS
SIMONSON, samt några andra Riksdagsmän.

Lars Thureson.

Nu blifver enighet vår enda sköld,

men hvilken hand djerfs hålla den för oss?
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A. SiMONSON.

Jag djerfves det för Svea Kung och land.

JoH. Thureson.

Månn bönderna bli Kungen redebogna?

A. SiMONSON.

De älska honom nog; men tveka blindt,

blott Biskoparna för dem nämna Påfven

och helgonen, bannlysningar och aflat.

I städerna man friare nu tänker;

och Luthers prester redan mycket gjort

3 .

De förre, BRASK, PETRUS MAGNI, M. SOMMAR,
M. HARALDI, NILS ANDERSON, JÖRAN THURESON.
Alla i högtidsskrudar inträda med full ståt. Brask är åtföljd

af flera sina fotknektar, som stanna vid sidan. MAGNUS
BRYNTESON och flera af adeln komma efter prelaterna. De

fleste intaga bakgrunden; men Brask, JÖR. Thureson och M.

Brynteson, stanna midt på golfvet).

Brask.

Man dröjer än. Sen Petri helga stol

i Sverge blifvit nämnd, och svenska guldet

förgyllt dess fotapall, har denna dagen

ej haft sin like uti vigtighet.

Och nu för första gången har man sett

Roms högste styresmän i Norden nekas

att gå vid Kungens sida, när han öppnar

en riksdag.

JÖR. Thureson.

An är Gustaf öfvermodig,

måhända stolt att franska Kungen

förbund med honom sökt, och äfven England;

men några stunder blott — och modet faller.
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4.

De förre, 0. PETRI (med härhålds staf).

Vår Konung kommer. Ordnen eder alla,

att, som det egnar Svenskar, honom helsa.

(alla ställa sig i ordning).

BRASK (afsides).

Vår konung? Ja! hur länge skall han bära

det namnet, till förfång för oss och Påfven?

Men ren är viggen tänd, och snart han ljungar.

(tystnad).

5 .

De förre, GUSTAF, THURE JONSON, LAURENTIUS
ANDREA, Rådsherrar.

Gustaf helsar vänligt åt alla sidor. Träder upp på thronen och

sätter sig. Rådet tar plats på högra sidan. Den högre adeln

och prelaterne på den venstra).

Gustaf (reser sig och helsar ånyo).

Frid med er Svenske Herrar, Svenske män!

(Alla buga ånyo. Adel och Prester sätta sig igen; men Borgarne
och Bönderne stå under hela talet).

Må Han, som känner och som dömmer alla,

mildt leda er och mig i våra värf!

(till L. Andrea).

Träd, Canzler, fram att låta Riksens Ständer

förstå hvad jag har gjort för dem och landet,

och hvad af dem och landet nu bör göras.

L. AnDREÅ (framträder vid sidan af thro-

nen och uppläser med hög röst:)

Att jag har Sverge frälst ifrån Tyrannen,

alt ständerna mig derför spiran gett,

alt jag den sedan velat från mig lägga,

men uppå edra löften tog den åter,

allt delta kunnigt är. Må det förtigas.

Det var ett verk af Gud, att som en David

jag söktes fram utur min herdekoja,
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der jag för Christiern mig bland bergen gömt;

och Herren gaf mig kraft att rädda eder.

Men huldhetseden bröts, och nya uppror

och lögn och tadel hafva luig förföljt;

ty vill jag först för Svea rikes Ständer

för mina handlingar till svars mig ställa.

Eho som hälst anklage mig för dem!

Ej till min fördel mina företag

jag rigtat har;i^3j jjjen blott till landets;

och huru sällsamma de synas er,

de hafva likväl samma ändamål.

På gamla skick och vanor yrkar man;

de voro: tvedrägt, falsk dagtingan, uppror,

och röfveri och brand, afrältningar

och annat ondt, som fordna tider visat.

På dessa vanor yrkar man igen.

Mitt syftemål var Sverges säkerhet:

jag har mångfaldigat vår fordna krigsmagt,

en flotta byggt, förökt vårt rytteri
;

beklädt och väpnat våra krigare.

Se, desse äro mina. nya vanor,

med dem har landet trotsat fienden.

Välan! afläggen dem: förbyten flottan

till några jullar, — gifven åt vår landmagt

sitt orlof, — ställen Riket öppet

för grannars sköfling, som förut det stod,

att köpmansskeppen vid vår strand må plundras,

att kustbons hjordar stjälas bort af kaparn,

att bonden från sitt jordbruk släpas må,

och lemna hus och hem när örlig börjas. —
Ej är Europas krigskonst nu så enkel

som förr; vi måste efter grannars sätt

beräkna vårt försvar, det annars sviker.

Jemföre man de sist förflutna åren,

och man skall se hur rikets styrka vuxit

af dessa nya företag. Vårt land,
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nyss ringa agtadt utom sjelfva Norden,

betyder redan något i Europa.

Men afundsjukt man vill förstöra allt,

som jag med svett och möda kunnat verka.

De onda unna oss ej njuta friden.

Jag Konung ör, och undersåten klandrar,

att upprorsstiftarne jag vågar straffa.

Om fogdar handla orättvist med folket

är detta Kungens fel, enär hans port

för bonden som för riddarn öppen står?

Hvi klagar man då ej hos Konungen?

Skall hela Fosterlandet då förblöda

blott för en enskild undersåtes skull?

Vi hafva många fiender derute,

som önska att vår enighet förfölle,

och egna landsmän vilja stöda dessa?

Man sig beklagar öfver nya skatter”^)

har jag min lott i dem? Har jag ej offrat

mitt arf, min egendom, för Sverges frälsning?

Man klagar öfver penningbrist; och den

värst drabbar Kronan; men förbättras detta

af hat och af gensträfvighet mot lagen?

Och kan väl jag vår hela verJdsdel styra,

hvars örlig verka på vår inre ställning?

Jag sökt att våra penningar förbättra,

förbudit att vårt silfver föra ut,

som Svenskar sälja likt en handelsvara.

Jag sökt att från utlänningarne draga

den handel, hvilken har förtärt vårt land;

blott knot och missnöje jag hört deröfver.

För egen vinst man vill att landet offras.

Den inre idogheten jag befrämjat;

för nya bergverk jag belöning utfäst,

befodrat odlingen af inhemsk afvel;

men ingen vårdar dessa företag.

De önska välstånd; men de sky för mödan.
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En hamn, beqvämlig för vår yttre handel,

i Lödese jag sökt, och en kanal

kan lätt förena den med hufvudstaden

;

men ingen ser det stora, som jag vill. —

Mig döma adlige, för det jag delat

åt yngre ätter af de äldres magt.

Sjelf har jag varit ädling, och jag vet

alt endast dygd, och mandom göra adel.

Mig döma klerkerna, för det jag dristat

i klostren lägga krigsmän, och ej plågat

de arma landtmän nog. — Man mig belackar

som kättare. Må mina prester höras;

för Ständerna ådagalägge de

om deras lära är mot bibeln stridig! —
Jag vet fullväl att menigheten lystrar,

af enfald, till det tal de höge föra;

och jag förlåter den, men tadlar dessa.

Och man behöfver ej med list och våld

mig spiran rycka ur den trötta handen

;

jag sjelfkrafd lemnar den, fastän jag kunde

min styrka låta se. — Det Län mig unnas

är nog för mig, och buller eller våld

skall jag ej väcka der. — Dock bör jag yppa

de sjukdomar, som landets merg förtära.

Svag Kronans drätsel är och lagen kraftlös;

en hvar befalla vill, men ingen lyda.

De gods, som ätterna af gudlig enfald

till klostren gifvit, böra återlemnas,

och Riksens slott och fästen, ett och hvart,

som Biökoparne innnehafva, böra

till Kronan återges; ty Sverge är

ett Kungarike, ej ett Biskopsstift. 120^

Och hat och afund och regeringslystnad,

som ägga adlige <och alla klerker,

utrotas må, och Öfver heten lydas. —
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En Kung, ett fosterland en gudalära

förene dem till sinne och till syfte!

Se, dessa äro värf för Svea Konung,

att föra ut. Om J dertill er fogen,

då skall jag än ej tröttna alt er slyra;

men blott med dessa förbehåll det vare.

(Laurentius träder undan. Borgare och bönder sätta sig).

Gustaf (vänder sig till Th. Jonson).

Ni Rikshofmästare, som äldst i Rådet

och högst bland ätter, första ordet äger.

Ni hört mitt tal, för Ridderskapet svaren.

Th. Jonson (står npp och ger tecken till

Brask).

Er, Biskop, tillhör äran, först att tala. '22^

Ty kyrkans rätt är öfver verldsligt välde.

(sätter sig igen).

Brask (står upp).

En ed vi andelige hafva svurit,

vår allraheligaste Fader lofvat,

att aldrig det tillstädja eller yrka,

som minska kan hans magt och presterskapets.

I lärdomen och andelige saker

vi Apostoliskt bifall måste söka.

Val hafva vi en ed vår Konung gifvit;

men den ej löser andeliga eden

Och hvad, som Påfvens helighet kan såra,

befriar oss ifrån hvart verldsligt löfte.

Ty kunna icke vi vårt ja-ord gifva

till dessa mål, som Konung Gustaf framställt.

Vår egendom, som kyrkornas förläning,

vi njuta blott. För godsenas förvaltning

oss bör vid Apostolisk domstol svara. ^23 (sätter sig).

Gustaf (vänder sig till Rådsherrarne).

Är detta rigtigt svaradt på mitt tal?

Det frågar jag vårt Råd och Ridderskapet;

de svare häruppå.
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Th. Jonson (atår upp).

Vi äro alla

af samma mening. Och vi allmänt gilla

hvad Biskop Brask har sagt. 125^

Gustaf (stiger upp).

Välan! jag hör det.

Och mitt beslut är fast; jag lemnar spiran,

Jag ser, man bilan gerna mot mig häfde,

om någon dristade att föra den.

Men icke har jag stigit opp på denna thron,

som på en skådeplats. Om jag är Konung,

så vill jag sjelf min kungaspira föra.

Jag fordrar mer än namn; jag fordrar lydnad.

Att styra detta land, der lag föragtas,

der undersåtare belacka dristigt

den minsta af en Konungs handlingar;

der dyrhet, sjukdomar och landets plågor,

ja, regn och torka lidt på honom skyllas;

att styra detta folk kan ej en ande

från djupet önska sig, än mindre menskor.

(går ned af thronen).

Bedömmen mig, som edra klerker dömma,

belacken mig, med stämplarenas lögner,

lillintetgören allt, hvad jag begynt;

jag lugn skall stå för Den, som alla dömmer.

Den sanna tro jag eder lära ville,

den ärar Gud och icke Helgonbilder.

Jag ville öppna menighetens ögon

;

men uppror och förföljelse blef lönen.

Fast ingen nu rättvisa gifver mig

skall efterverlden dömma mig och Sverge.

J skolen veta att J kunnen röfva

mitt gods, milt lif; men aldrig skolen J

mig skilja från Guds sanna kännedom,

så länge detta hjerta i mig slår. *29^

(Hau hastar ut, åtföljd af Olaus Fetri och några få ädliugar).

Ung. 111. 24



370

6 .

Stånderna, utom GUSTAF och O. PETRI.
(Allmäu bestörtning och tystnad. Småningom börjar man talas

sakta vid. De andlige skocka sig främst på skådeplatsen

omkring Brask. De adlige omkring Thure Jönson. Borgare

och bönder sitta tyste).

Brask.

Högtlofvad vare nu den helga Jungfrun,

som skyddat har sin kyrka och sitt välde!

N. Anderson.

Stor är vår seger.

P. Magni.

Högt på Nordens fjällar

står ena foten af Sanct Petri stol.

M. Sommar (afsides till M. Haraldi).

Hvad blir det af? Skall Gustaf så förkrossas?

M. Haraldi (betänkligt).

Hvad håller huset opp, när grunden sjunker?

Brask (till M. Haraldi).

Ni Gustafs planer hört, och glädjens ej

att han är fallen?

M. Haraldi.

Jag hans fall beklagar.

Brask.

Hvad? Leckö slott ni skulle liknöjd lemna?

Och sen tvåtusen marker örtug ge

i årlig skatt utaf ert Biskopsdöme?

TH. Jonson (som ditkommit).

En sådan skymf vill kyrkans hufvud tåla?

Nej, Biskop! nu är Gustaf redan störtad.

M. Brynteson.

Besinna er, förrän ni äfven faller.

En ed mot kyrkans lag kan icke binda;
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och vi förpligta oss till att försvara

er rätt och Påfvens magt som sanna vänner,

M. HARALDI (sakta).

Ert tal ej grundlöst är; men vakten er

att låta någon tro, alt jag det gillar.

M. BrYNTESON (till Th. Jonson).

Han vacklar; han är vår. Hans hjelp är nödig;

ty på Westgöthafolkets sinne han

med nytta verka skulle. — Ja, i allt

er styrka och er hämd får Gustaf röna.

För Thure Jönsons arm han var en bålll

Ni lika lätt i luften honom häfver,

och lika lätt i fallet honom tar,

om det er lyster.

Th. Jonson (öfvemodigt).

Men han falle — falle!

M. BRYNTESON (inställsamt).

Nu är då Svea thron ånyo ledig?

Af er det nu beror, hvem der skall sitta:

ni eller —
Th. Jonson (afbrytande).

Danska Konungen der sitte!

Så jag och Brask beslämdt.

(går till Brask, talar sakta med honom).

M. BRYNTESON (för sig sjelf).

Hvad; danska Kungen?

Sjelf hade jag dock önskat vinna kronan.

Med min vältalighet och med mitt smicker

jag hoppades att Thure Jönson fånga.

Är det försent, hvi stämplar jag mot Gustaf,

som mig till riddare och riksråd närnnl? **>)

(Buller och oreda).

Flera Bönder (på en gång).

Är Gustaf från oss skild? — Hvem är vår Konung?
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Flera Borgare (på en gång).

De höge Herrar stå. — De fällde Gustaf.

Brask.

Förvirringen tar till, och segren mognar.

A. SiMONSON.

Finns här nu ingen man, som tala vågar,

då vill jag göra det.

En Bonde.

Oss bönder höfves,

att vänta tills de högste yttrat sig.

L. THURESON (till M. Brynteson och andra

Rådsherrar).

Hvi gåfven J med tystnad edert bifall

till Rikshofmästarns tal? Vi som hans söner,

och yngste utaf Rådet borde tiga.

M. Brynteson.

I Dalarne jag talt för Gustafs sak;

här tillhör ordet Rikets första ädling.

Borgare och Bönder (på en gång).

Ett slut, en ledare, en Kung vi kräfva,

(Sorlet tilltager allt mera).

L. Andrea (med hög röst).

Jag äskar ljud af eder. Svenske män!

JoH. THureson.

Laurentius är ädel. Må han höras!

Flera röster.

Med ordning och med tystnad! — Canzlern tale!

L. Andrea (högt).

Besinnen, Svenske män, att detta rådslag

skall landet rädda eller landet störta.

Vi Konungens beslut förstått. Så skyndom

att taga vårt beslut. Men varen vise,
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Två medel blott J hafven nu. Det ena:

att följa Gustafs välbehag. Det andra:

att kora ut en ann, som spiran tage.

Flera röster.

Att följa Gustaf?

Andra röster.

Kora ut en annan?

(Sorl).

Th. Jönson.

Mitt ord J hören alla! — Ljud jag äskar.

Flera röster.

Må Thure Jönson tala! (tystnad).

Th. Jönson.

Gode män

!

J kännen hvad jag gjort för er och landet,

och mina år, min värdighet mig gifva

det hopp, den rättighet, att ej förtänkas.

I farans stund oss Himlen räddat har.

Den våda är förbi, som landet hotat,

att länge utan Öfverhufvud bli,

sen Gustafs ärelystnad honom lockat

från Sverges thron, att göra Sverges ofärd. —
Nu Danmarks Kung den ädle Fredrik, hvilken

har störtat Christiern, frälsat Dannemark;

till Calmare-förbund oss åter kallar,

med de förändringar, som tiden larfvar.

Det är till edert väl, han spiran tager;

ty Svealand är svagt, och Christiern vakar

ännu hos Kejsar Carl, och lättare

han återvinner Norden, om den söndras.

Väl! Tagom vårt beslut, och hyllom Fredrik,

hvars budskap Himlen, som ett under sändt

till oss, i farans stund. — Må Fredrik svaras!
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Några röster.

Må Fredrik svaras! — Må hans bud det höra!

Adelsmän, Borgare och Bönder (med händerna i luften).

Bort Calmare förening! — Bort med budet!

(Sorl och oreda).

Gudmund.

Det band, som uti Calmare blef knutit,

har Gustaf huggit af med skarpa svärd. '»rj

M. BRYNTESON (sakta till Th. Jonson).

Se folket yrar, och vi böra lemna

åt sjuklingarne tid, att sansa sig.

Th. Jönson.

Ditt råd jag lyda vill, fast dyrt det kostar.

(Sorl. Man samlar sig flockvis och talas vid).

M. BRYNTESON (afsides).

Ännu jag stiga kan på Sverges thron.

Jag Thures hemligheter har i händer,

och hala löften skola honom locka

i nya vågspel, tills han mig behöfver.

(starkare sorl).

7 .

De förre, OLOF PETRI.

BRASK (till Th. Jönson).

Se der, hvar Gustafs härold, Olof Petri,

den stolte kättaren ur Luthers flock,

nu kommer modfäld; fast så öfvermodig,

när han med kyrkans band af oss fördömdes.’*®)

Th. Jönson.

Jag ser vår seger i hans mulna blickar,

fastän vårt hopp för Fredrik svikit har.

BRASK (med stolthet till Olof).

Din Konung troget följde du till slottet?
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0. PeTRI (sltarpt; men lidande).

Och dig jag följa skall till Herrans domstol

och krossa ned ditt högmod, som jag krossat

i Upsala med Herrans ord de dina. (Nytt buller).

JoH. Thureson och Gudmund.
Hvem leder våra rådslag?

L. Thureson (och flera andra).

Ingen, ingen!

A. SiMONSON (högt).

Jag äskar ljud af Svea rikes Ständer!

Flera.

Må Borgerskapets taleman sig yttra!

A. SiMONSON.

J höge Herrar, Biskopar och Adel!

Beslut vi ringare på mötet kräfve,

att vi må sen till våra hemvist fara.’’®)

JoH. Thureson (högt).

Här tarfvas icke många ord att dela;

ty alla veta vi, att genom Gustaf

har Sverge vunnit lycklig styrelse.

Han öfvergår oss alla uti klokhet;

och vi då skulle öfvergifva honom?

JÖR. Thureson.

Han öfvergifver oss. Af Sverges Ständer

han bedjas vill, att spiran återtaga.

Flera Prester.

Och äro vi då barn, som kyssa riset?

(Starkare sorl).

A. SiMONSON (med ännu högre röst).

Om snart de höga Herrar ej bestämma

hvad göras skall, besluta vi derom,

och gifva Konungen hvad han begärt.

Ja, det är vårt beslut: vår ed vi hålla
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mot Gustaf. Och om någon vägrar det,

vill Borgerskapet, uppå egen kostnad,

tillhandahålla Gustaf alla städer,

samt Stockholm, under tvenne år.

Bönder (afbrytande ropa:)

För Gustaf

vi äfven väpna oss. Den är vår ovän

som åter väcker tvedrägt i vårt land.^^^j

L. Andrea (träder fram).

Väl! Öfver detta mål vi röste alla! —
TH. Jonson (strängt afbrytande).

Nej! Mellan oss, af kyrkan och af rådet,

må saken granskas först; ty menigheten

ej känner den. (Sorl och oreda).

M. Sommar (stiger fram).

Jag länge tegat har;

men nu begär jag ljud af Sverges Ständer.

JoH. Thureson.

Må Biskop Sommar tala. Af hans ålder,

och af hans redlighet, vi godt oss vänta. (Tystnad).

M. Sommar (talar högt).

Förskräckligt, Svenske män, vårt tillstånd är.

På nytt, förutan Kung, vårt rike lemnas

till rof för alla våra lystna grannar.

Liksom ett skepp af storm och vågor vräks,

hvem räddar det, när Styresmannen saknas?

Knappt våra fiender en tidning få

om detta skifte, förrän våra stränder

af deras skepp och deras härar sköflas.

Hvar vill man träffa den, som då med mandom

kan möta dem, som Gustaf fordom gjorde?

Att honom öfverge, är vårt förderf;

och om han blifver ersatt för de skatter,

han för oss offrat opp af eget guld,
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hvar finner man val den, som bär hans krona?

(vänder sig till Biskoparna).

Vi böra tacksamt skatta allt det nit,

som Rikshofinästarn Thure Jönson vttrar
y

för kyrkans och för våra rättigheter;

men vi betänka må, att om vi pocka,

vi kunna mista allt. Nöd bryter lagen.

Vårt land är fattigt, och vårt stånd allena

har kunnat spara rikedomar in.

När verldslig magt behöfver dessa skatter

ej böra vi, likt röfvare, dem gömma.

JoH. och L. Thureson.

Tack, Biskop, för ert råd.

Borgare.

Det styrkte oss.

Bönder.

Ej skola vi vår Gustaf öfvergifva.

Gudmund.

Ja, Gustaf kunna vi oss anförtro;

han pröfvat både rikedom och armod,

han äger manlighet att bära kronan,

han äger mod att trotsa fienden,

han varit Svea lands beskyddare,

och Himmelen till jorden honom sände.

(till krigsbefälet).

Ja, bröder, krigsmän följen mig till Gustaf.

(går jemte några af krigsbefälet).

BrASK (afsides).

Maria! stöd vår sak; och alla Helgon!

förkrossen kättarne!

Th. Jonson (ursinnig).

Mig harmen qväfver!

M. BRYNTESON (sakta till Th. Jönson).

Här gäller blott, att visligt kunna tiga.



378

A. SiMONSON.

J andlige som ännu trotsen Gustaf,

som viljen ofTra Sverge för ert välde,

som listigt knutit vantrons helga bindel

för folkets ögon; träden en gång fram

försvaren Rom, dess aflat och dess helgon

mot Luthers sanningar, mot Olof Petri.

L. Thureson.

Ja, Olof Petri här i morgon stride

mot Påfvens män!

O. Petri (stiger fram).

Jag lofvar att dem fälla,

som murkna trädet fälls af yxans hugg;

ty ingen saft det har och ingen kärna.

BRASK (till Th. Jonson).

En andlig kämpe vi i Galle äga,

likt Michael han Draken störta skall.

Kom! denna natt till rådslag offras bör.

Ett dygn ännu, och folket för oss strider.

(Brask och Th. Jönson taga M. Haraldi vid armen och gå, åt-

följde af P. Magni, Jör. Thureson samt flera klerker och

adlige).

8 .

MAGNUS SOMMAR, LAURENTIUS ANDREA, JOHAN
och LARS THURESON, A. SIMONSON, OLOF PETRI,*

Adelsmän, Borgare och Bönder.

L. Thureson.

De gå. Men Gustafs män behålla fältet

JoH. Thureson.

Förgäfves är vår tro och vår förhoppning,

om Gustaf icke mer försonas kan.

Två män vi böra strax till Gustaf sända,

och honom säga att hans bud vi lyda.
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M. Sommar.

Och honom be om vänskap och om tillgift.

A. SiMONSON.

Laurentius Andreä har han kär,

samt Olof Petri. Dessa två vi nämna,

att bära våra ord för Svea Konung.

O. Petri.

Han obeveklig är; jag vet det ren.

Ej har jag bäfvat inför Roms prelater;

men Gustafs ögonkast mig nyss förkrossat.

L. Thureson.

Han blidkas, när han hör att Ständerna

sig ångrat hafva.

L. Andrea.

Ja, vi böra lyda.

. Kom! landets nöd befaller oss dertill.

(går med Olof Petri).

9 .

De förre, utom LAURENTIUS ANDREA och OLOF
PETRI.

JoH. Thureson.

Ej höfves det till Konung Gustaf sända

två männer blott, när alla hafva felat;

vi böra mangrannt gå.

L. Thureson.

Det böra vi.

M. Sommar.

Han ej förskjuter oss i nödens stund

;

men hjerlat fordrar hvila efter stormen,

om det skall andas lätt, och klappa lugnt.

I morgon, gode män, vi träffas åter

på detta rum, när det till ottan ringer.

J skolen Gustafs svar fönimma då.

(Alla gå. Skådeplatsen förändras).
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10.

(Gustafs ruin. På bordet står en förgylld silfverbägare och flera bref ligga

derpå, samt en lutha).

GUSTAF (allena).

Tack vare Dig, Försyn, som mig befriat

från spirans tyngd, att jag må kunna verka

mer för mitt hjertas lugn, än för min ära.

Ha! store Luther, snarligt vid ditt bröst

jag undfå skall din rena himlatro,

att kraften utaf den må rent fördrifva

hvar jordisk böjelse, som vid mig låder.

(sätter sig vid bordet, tar silfverbägaren).

Här är en ringa skänk, som dig jag ämnat;

nu får jag kanske sjelf den till dig föra.

Du skall dock ej försmå en jordisk gengöld,

för det åt mig en himmelsk skänk du unnat.

Från led till led i gamla Wasa ätten

man detta silfver gömt: det är mig dyrbart.

Men hvad mig kärast är på jorden bör jag

förära den, som lärt mig känna Himlen.

(tar ett bref, läser det).

Hur kraftigt styrkte du hos mig den tanken,

att krossa Påfvens magt! Ditt råd jag sökte;

och du med delta bref bestyrkte mig

uti det stora värf, som knappt jag tordes

bekänna för mig sjelf. Men dig jag trodde. —
(Jemför tvenne andra bref och säger).

Från Luthers vän, ifrån Melanchton detta:

Af båda råd jag fått, att ordna om
i Upsala ett bättre lärosäte.

Jag länge derpå tänkt — Nu får det hvila!

(tar ett annat bref. Läser och säger),

Och detta bref? Hur djupt det har mig sårat!

Af mina fiender bland Tysklands furstar

jag svärtad blifvit hos den store Luther.

Han delta straffbref genast till mig skref;
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det smärtade min själ, och deras lögner

uti mitt svar jag modigt vederläde.

(genomögnar ett annat bref).

Och delta bref ännu? — Mitt hjerta klappar!

Af Luthers egen hand hans öden tecknas:

förföljd af Rom han är; af Påfven bannlyst;

från hus och hem han flytt. Han fridlös dömdes;

af ingen verldslig magt han kunde räddas!

Och Tysklands furstar, fast de honom trott,

ej hade magt, ej mod att honom värna!

Som en förbrytare han gömde sig;

och ingen tordes än för verlden säga,

att han var Luthers vän, till trots mot Påfven.

Ha! — ensam slod dock Luther emot stormen?

Sen när man hört, hvad en förmådde göra,

då togo de till mods, då såg man furstar

stå fram att tala, såsom han dem lärt.

Hvi äger den ej kraft, som magten äger?

Hvad blifver väl det Godas lott, om det

skall blott ur kojans syllar fram sig smyga

likt ett förtrampadt kryp, som solsken söker?

11 .

GUSTAF, GUDMUND SKRIFVARE, Flera Krigs-

HÖFDINGAR.

Gudmund.

Vi kommit hit på krigsbefälets vägnar,

att tolka inför dig den rena trohet,

som ännu krigarenas hjertan eldar

för Svea Kung. —
Gustaf (mlldt afbrytande).

Jag är nu krigsman blott,

och tackar er och dem för denna helsning,

om uti mig J blott en stridsbror söken.

Gudmund.
Men Konung —
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Gustaf (afbrytande skämtsamt).

Höfvitsman! — Ar valet gjordt

af Olof Rynnings enka? — Sjelf jag hört

att hon sin hand, vill ge den älskare,

som segren får vid en tornering.

Gudmund.
Konung!

mitt hjerta lemnar dessa kärleksgriller,

till mera läglig tid. —
Gustaf (fattar Gudmunds hand med värma).

Hvad? stolte Gudmund,

så liknöjd nu, — och likafullt bedröfvad?

Mitt sinne deremot är lätt och gladt.

Se, denna lutha, som jag sjelf har gjort, *®®)

skall icke nu så länge orörd ligga.

Nu strängaspel i mina rum skall klinga
;

ty allt bekymmer jag ifrån mig lagt.

12 .

De förre, LAURENTIUS ANDREA, OLOF PETRI.

L. Andrea.

Vid Gustafs fot, i Svea Ständers namn

vi bära fram en bön om nåd och tillgift.

De villigt lyda allt, hvad Kungen fordrat.

O. Petri.

Vår bön med deras inför dig vi bära.

Gustaf (bestämdt).

Jag tröttnat har att längre föra spiran.

L. Andrea (knäfaller jemte O. Petri).

Min Konung, för din fot din gamle Ganzler

sin hvita hjessa böjer ned, och ber

om landets frälsning. Har du ren förgätit

de stora verk Du gjort, och dem Du påtänkt?

Betala nu den fara, hvaruti
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jag sväfvade, när Bönderna begärde

vid Upsala mitt blod till reningsoffer,

för det jag dig förledt till Luthers tro.

Ja, om ditt hjerta skattar denna lära,

betala nu din läromästare,

och ej så liknöjd stå vid Gubbens tårar.

O. Petri.

Förkrossa ej den svaga, späda telning,

som vi ha dragit opp utaf den kärna,

oss Luther sändt, och som hans starka händer

af lifsens helga träd med fara skördat.

(Gustaf synes rörd; men hastar ut i ett af sidorummen, då han

ser de andra inkomma).

13.

GUDMUND SKRIFVARE, OLOF PETRI, LAUREN-
TIUS ANDREA, JOHAN och LARS THURESON, Krigs-

HÖFDINGAR, (en mängd af Adel, Borgerskap och Bönder intränga. L. Andreä

och O. Petri stiga upp).

JoH. Thureson.

Hvad? Gustaf skyndar bort, när han oss märker?

Vi komma, att vår bön med er förena.

L. Andrea.

Förgäfves var vår bön!

(aftorkar tårarna).

O. Petri.

Förbannelserna

af Roms förrädare oss drabba redan.

JoH. Thureson.

Här tarfvas enighet och goda råd; —
i denna natt vi böra rådslag hålla.

Må Gustafs trogne vänner följa mig!

(Alla gå. Skådeplatsen förändras).
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14.

(Planen nedanför slottet).

Mån, Qvinnor och Barn.

En Flicka (med upplyfta händer).

Tack helga Jungfru! Kättarena störtat.

En QVINNA (med ett barn på armen).

Snart få vi se de hedningarna brännas,

som kött på fredagen sig dristat äta.

En Gubbe.

Den svenska messan brännas skall med dem,

och Påfvens språk i våra kyrkor höras.

Qvinnan.

Och bibeln på latin vi få behålla?

En Man.

Ja visst. Och skärningen på kläderna,

som Gustaf infört, skall förbuden bli.

Gubben (förtroligt).

En munk berättat mig, att helga Fadren

har med en bulla gillat Stockholms blodbad,

der nästan hundrade förnäma stupat.

Snart få väl dessa ock sin lön af påfven.

En Yngling.

Men Gustaf har befriat oss från Christiern,

och gjort så mycket. —
En annan.

Ja, förlidet år

när landet hotades med hungersnöd,

då lät han spannmål föras hit från Lifland,

som till oss såldes för ett ringa pris. i®')

Gubben (skarpt).

Men han till skärselden vill sälja oss;

det är väl något värre än en missväxt.

(En stojande folkskara instörtar nedbryter Majstången, söndersliter

dess prydnader och trampar på vimplarne).
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Flera Röster.

Bort med hvart kättarnamn!

Andra.

Fort, ned med stången! —
Den torrved blir till de fördömdas bål.

(Starkare larm utom skådeplatsen).

En Yngling.

Säg, hvad har skett? Hvaröfver detta larm?

Gubben.

Det är en glädjefest för alla trogne;

ty Biskop Brask besegrat Konung Gustaf

och alla Luthers kättare m'ed honom.

Från Riksdagen man gör ett jubeltåg

kring alla gator, som vid Jubelfesten,

när aflatsbref den helga Fadren säljer.

15.

De förre, Tvenne Tiggarmunkar.

Första Tiggarmunken (räcker fram en håf).

En skärf till helga Jungfrun tacksamt gifven,

för det hon räddat landet och sin kyrka.

Den andre (tar också fram en håf).

Till våra Helgons ära offren ock,

att de med sina böner må befria

ur skärselden en hvar af edra fränders

och edra egna själar, när J dött.

(Alla gifva dem allmosor. Några qvinnor slita af sina smycken,

och lägga i deras håfvar).

16.

De förre, THURE JONSON följd af en mängd Ädlin-
gar, KlERKER och Munkar. (Framför honom gå flera med trummor

och klingande spel; efter honom kommer en skara af folk).

Rop af Folket.

Hell dig, Herr Thure Jönson, som oss räddat!

Ung. Ill, 25
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Rop af Munkarna.
Hell, Thure Jönson, kyrkans pelare!

TH. Jonson (pekar åt slottet).

Der bor den fräcke Gustaf lugn och säker.

Fort! låtom oss åt slottet ställa

vårt segertåg, att han må höra oss,

och se hur Rom igenom mig står upp;

ty ingen skall i år väl göra Thure

till Luther, hedning eller kättare.’®^)

(Hurrarop af folket. De föra Thure Jonson i triumf öfver bron).

Några Qvinnor.

En sång uppå latin!

En Man.

En segersång

på helga Fadrens språk vi önska alla,

att kyrkans fiender må gräma sig.

Folket.

En sång uppå latin, — en romersk messa!

Några af Munkarne (sjunga).

Cive? supernae Cnriae,

nostrse salutis vindices.

coelestis orae nuncii,

Regis superni milites
;

intra Touantis regiam

Choros agentes psallite,

& nos ab orci faucibus

manu potenti tollite!

Alla.
Sanctis et Angelis gloria,

decora sit laudatio;

Vestraque de praesentia

nobis sit exultatio!

Folket (med upplyftade händer under hela

tåget).

Ave Maria! Ave Maria!

Munkarne och Folket (tillhopa).

Ave Maria!

(Tåget framskrider förbi slottet, hvaråt de vända sig med hotande ålbörder.
Be försvinna omsider. Musiken och larmropen afiaga småningom).
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FJEEDE HANDLINGEN.

En gata med gammaldags hus, hvars gaflar vätta utåt. Långt borta i

bakgrunden synes slottet. Främsta delen af skådeplatsen föreställer en kloster-

gård, som är afstängd från gatan med höga jerngrindar. Inom, på ena sidan,

synes porten till Dominicanerklostret
;
på andra sidan en hög mur, prydd med

flera fördjupningar, hvaruti Helgonbilder stå. Flera träd äro kring klostergården.

Genom grindarna ser man folk och vakter gå ömsom förbi.

1 Uppträdet.

JOHAN THURESON, GUDMUND SKRIFVARE.

JOH. Thureson.

Jag minnes ej en natt så lång som denna,

fast sommarsolen knappt en timma dröjer

i hafvets djup, förrän hon helsar Norden.

Gudmund.

I strid och larm med Gustaf har jag varit

så många år, sen Biskop Brask jag tjente;

men ej mitt hjerta klappat som i natt.

Om folket vågat sig än mera larma,

jag fruktar, att jag sjelf liksom ett lodjur

i flocken rusat, att min hämndtörst stilla.

JoH. Thureson.

Har Gustaf sofvit denna natt?

Gudmund.

Ja lugnt,

så lugnt han sofvit har. Jag gick tre gånger

uti hans rum, af fruktan, att en niding

sig kunde smugit dit, att honom mörda. —
JoH. Thureson.

Men desse uslingar, som frukta. Gustaf,

de vaka nu och spetsa sina tungor.
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Som syrsorna med sina lånf^a käkar

och sina magra ben och torra vingar,

i murens hålor sitta undangömde

och med sin gälla spåmansröst bebåda

när starka skiften uti vädret stunda,

så spå de lömska fiender att Gustaf

förlorad är; och redan djerft de sjunga

sin arga spåmanssång om statens hvälfning.

2 ,

De förre, LARS THURESON, och flera andra komma ut

genom klosterporten.

L. Thureson.

Har Biskop Sommar och de riksdagsmän,

dem vi till Gustaf sändt vid morgontimman,

ej återkommit?

JoH. Thureson.

Nej. Vi här dem vänta,

att höra Gustafs svar.

L. Thureson.

Det lidit redan

långt öfver dagvard, och de dröja än!

I klostret Ständerna bestörte vänta.

JoH. Thureson.

Men hur har Olof Petri fejd förlupit

mot Påfvens klerker?

L. Thureson.

Jo, den lärde Galle

af klerkerna blef vald, att för dem kämpa.

Han ville på latin sin sak förfäkta,

att ingen bonde eller borgersman

begripa måtte huru svagt han stred.

Men ständerna då fordrade att tvisten

på modersmålet skulle föras ut;

och allmänt segren egnades åt Olof.
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3.

De förre, MAGNUS SOMMAR åtföljd af en Rådsherre

och några Borgare träder långsamt inom grinden.

Gudmund (skyndar mot dem).

J träffat Konungen?

Lars Thureson (häftigt).

Hvad har han svarat?

JoH. Thureson.

Vill snart han komma hit till Ständerna?

M. Sommar (dyster).

Han kommer ej.

JoH. Thureson.

Han åter afslag gifvit?

M. Sommar.

Han ej bevekas kan.

Gudmund.

Jag trodde det.

M. Sommar.

Vi allesamman, liksom Riksens Ständer,

bedragne blifvit, när i dag vi valdes

att tala inför Gustaf. — Ja! mitt hjerta

bedrog mig sjelf, och jag er lydde.

Men obeveklig är han!

L. och JoH. Thureson.

Obeveklig!

Gudmund.
Det rättvist är, om Thure Jönsons djerfhet,

som öppet vågade sin Konung trotsa,

förqväft hos honom all fördragsamhet.

Och landskap efter landskap reser sig

till uppror blott på främlingarnes vink.

Han måste en gång tröttna.
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4.

De förre, ANDERS SIMONSON.

A. SlMONSON (häpen).

Ädle Herrar!

Till Sverges vänner jag ett skräckbud för.

JoH. Thureson.

Säg det; ej lär det mer vårt mod förlama.

A. SiMONSON.

Ett säkert bud från Dalarne mig sagt,

att Christiern med en väldig, utländsk här

nu hotar våra stränder. Ren han kommit

till Kungshälla, och der han hyllad blifvit.

JOH. Thureson (betydningsfull).

Nå! ändtligen de kunna glade skryta

att de besegrat Gustaf, när tyrannen

får trampa på den jord, der Gustaf herrskat.

M. Sommar.

Kom! dessa sorgebud vi måste bära

för Ständerna!

Gudmund.

De redan ha beslutat

att samfällt föra fram sin bön till Gustaf.

(Th. Jonson och M. Brynteson synas utom grinden).

JoH, Thureson.

Min far med sin förtrogna vän? Jag gerna

dem båda undflyr, att ej friden störa.

' A. SiMONSON.

Nej, blifven qvar och kämpen för er Konung.

(går med M. Sommar och Gudmund in i klostret).
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5.

T.ARS och JOHAN THURESON, THURE JONSON, följd

af flera lifknektar. MAGNUS BRYNTESON, följd af flera sven-

ner, hvilka ställa sig på ömse sidor om grinden).

TH. Jonson (borta vid grinden, till M. Bryn-
tesou).

Ja, furstlig pragt är nödig. Guld och silfver

allt bordtyg vare; knifvar och kredenzer

och annat mer, som hör till kunglig taffel.

Förblindas måste hopen; ty den tror

sin egen blick för svag, att kunna stirra

emot den starka glans, som omger thronen.

Din maka bär mitt namn, och detta blodsband

är nog, att icke låta något felas.

M. BRYNTESON (med slug artighet).

Min djupa tacksamhet mot Thure Jönson

är allt, hvad jag i denna stund förmår,

Th. Jonson.

Ha! mina söner träffas här. — Måhända

de hafva ångrat sig, sen Gustaf fallit.

Gå in i klostret; sök der Jöran Domprost,

och se om allt är redo, som han lofvat.

M. BRYNTESON (för sig sjelf).

Ha! Magnus Brynteson! din stolta tinning

bestrålas ren af Sverges gyllne krona.

(går in i klostret, åtföljd af sina svenner).

6 .

THURE JÖNSON, LARS och JOHAN THURESON, Lifknektar.

Th. Jönson. (stolt).

Er fader, blidkad af sin vissa framgång,

vill åter nalkas eder med försoning,

om J af faran lärt att er förbättra,

och lemnen Gustaf, som förkrossad är.
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JOH. Thureson.

Att lemna Gustaf, fast han allt förlorat,

det vore att sig sjelf åt skymfen lemna;

om han är fallen, må vi också falla.

Th. Jonson.

Han är förlorad; och i dessa händer

jag leker med hans spira, liksom gossen

med färlan leker, hvarmed nyss han hotats.

Han fallen är, den stolte, som i fjol

på högarna vid gamla Upsala

till tinget hela menigheten stämde;

och. då de knotade, drog ut sitt svärd,

och svängde hästen in bland hela hopen,

stolt frågande om han dem skulle pröfva;

som, ensam då fick tusen fega bönder

att falla ned på knä och be om tillgift.

Förlorad är han, denna stolte Gustaf;

hans arm är lam, och snart skall svärdet rosta,

och sporrarna, som skulle springarn egga,

förlorat taggarna, och ryttarn fallit.

7 .

De förre, GUDMUND SKRIFVARE, LAURENTIUS AN-
DREA, samt flera af adeln komma ut från klostret.

L. Andrea.

Vi skola alla störta för hans fötter.

Hit, Sverges ädlingar! att Gustaf blidka.

(De fortsätta sitt tåg genom grinden, utan att bemärka Th. Jonson,

som dragit sig åt sidan).

JoH. Thureson.

Här, fader, ser du, att ej Gustaf fallit.

Lars Thureson.

Kom, broder! låt oss följa med de ädla.

(De skynda efter de andre).
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Th. Jonson.

Hvad! åter strömmar ut en annan skara?

(med handen för pannan).

Ha! de ej veta, hvad härinne hvälfves;

Jag trotsar dem, som jag har trotsat Gustaf,

8 .

THURE JONSON, Lifknektar, MAGNUS SOMMAR,
ANDERS SIMONSON, Borgare, sedan OLOF PETRI och

Bönder, (alla kommande ur klostret).

A. SiMONSON.

Med ordning borgersmän! vi vilje tåga,

och tränga fram när ridderskapet utgått.

(Borgarne ordna sig parvis och tåga nt genom grinden).

En Borgare (pekar på Th. Jonson).

Se, der står en af Konung Gustafs vänner;

han borde följa med. —
En annan Borgare.

Ja! du har rätt:

den höge herrn ännu en gång bordt föras

i segertåg kring stadens torg och gator.

(går med de andra).

O. PETRI (följd af en skara bönder).

Hit, ädle Dannemän! med bön och tårar

vi skynde alla, alla till vår Gustaf.

(Bönderna ordna sig och tåga fram åt slottet, anförde af O. Petri).

9 .

THURE JONSON, Lifknektar.

Th. Jönson.

Nu är det tid för mig att hemligt verka,

nu äro endast mina vänner qvar

i klostersaln. — Hur allt dock hvälfver!
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Nyss hörde jag, att danske Konungen,

som först mig lofvat Bohus till förläning,

offentligen nu varnat mina landsmän,

och som en upprorsman, i bref mig stämplat. ’’’)

Nu skall jag ock mot honom tappert strida,

och, om ej annat lyckas, stige Christiern

på Sverges thron igen och blodbad fire!

Emedlertid vill jag försöka allt

för Mngnus Brynteson. Hans öde rör mig;

ty jag allena uti spiran håller,

om han blir Gustafs efterträdare.

(vinkar Lifknektarne, som följa honom in i klostret. Skådeplatsen

förändras).

10.

(Salen i Dominicanerklostret).

JÖRAN THURESON, MAGNUS BRYNTESON, Flera

sammansvurne komma in, och strax derpå THURE JONSON.

M. Brynteson.

De äro borta — ingen saknat oss.

Nu kommen in. Ja, Jöran Thureson,

det var ett härligt råd, som du oss gaf:

att smyga upp i mörka klostertrappan;

då alla svärmade ur denna salen.

Din far jag lemnade på klostergården.

Men Biskop Brask och alla klerker saknas.

JÖR. Thureson.

Väl, fader! att du kom. Vår tid är dyrbar.

TH. Jonson (ser sig omkring).

Är detta all den magt, vi kunna sätta

mot Gustafs anhang?

JÖR. Thureson.

Åh! sig många dölja

ännu i klostrets inre rum och gångar.
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försedde med behörig kost och rustning,

som du befallt.
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M. Brynteson.

Två nätter vi bedragit

de stränge vakter, Gustafs härmän utsatt.

Ej någon kunskap fått om våra tilltag;

man tror, då man i Westerås oss ser,

att blott Westgölha-menigheten rustar.

När segren afgjord är, då stå vi fram

som hufvudmän.

Th. Jonson

Ja, snart det måste ske.

JÖR. THureson.

De raskaste af våra vill jag kalla;

du med dern tala bör. — (hviskar till några sammansvurne,

som gå ut åt flera håll; tar sedan fram en förteckning).

Se, väl ett tusen

vi samlat hit. — Förteckningen är säker.

Th. Jonson.

Men Adelsfanan har ju Gustaf bådat,

att möta här? Den. kunna vi ej trotsa?

M. Brynteson.

I byarna blir Gustafs här förspridd;

vår styrka samla vi och henne bruka,

förrn Gustafs knektar hunnit den förskingra.

Med Biskop Magnus har jag redan talat;

han ej är obeveklig!

Th. Jonson.

Jag det vet;

och när han äfven sig mot Gustaf vänder,

står Sommar endast qvar vid Gustafs sida.
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H.

De förre, Flera sammansvurne, af olika stånd, komma
in från båda sidor.

Th. Jönson.

J ären ifrån Westergöthiand alla?

Alla.

Ja! (Jör. Thureson med några svenner går ut; men återkommer strax).

Th. Jönson.

Gode vänner, er jag hjerlligt tackar,

för det J nu, liksom tillförene,

mot mig bevisat lydnad, som ert hufvud

och rätta förman. Aldrig er det skadat,

och skall ännu väl lända er till gagn.

Som Rikshofmästare och Riksens Råd

och som er Lagman jag er sammankallat.

J veten väl hvad dertill föranledde?

Att Gustaf från den rätta tron har fallit;

att genom honom och hans kättare

förödas klostren. Kyrkorna de röfvat. —
Så Gustaf höll den ed, han gaf i Strengnäs,

då han till Konung valdes. Sverges Kungar

obrottsligen dock gifvit kyrkan hägn.

Två erkebiskopar i landsflygt irra;

den lärde biskop Brask sig också väntar

ett dylikt öde. Gustafs girighet

ej mättad är utaf de rof, han tagit

ifrån de helige. Han plundrar folkel,

och från er tar, hvad Christiern sjelf har lemnat.

Men måttet är nu fullt, och bägarn bräddad,

och Gustaf nödgas sjelf att kronan lemna.

Dock när de ringa icke drista tala,

det höfves oss, som mägtigare äro,

att hjelpa er, som redeliga landsmän,

om J med tro och gerningar oss lyden.
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De sammansvurne

(laga alla fram vapnen, som de gömt under kläderna, svänga dem

i vädret).

Med tro och gerningar vi skola lyda.

Th. Jonson.

Försigtigt handlen; stormen icke, vänner!

JÖR. THURESON (som återkommit, sakta till

Th. Jonson).

Jag vakter satt vid alla klostrets portar,

befallt att Biskoparna släppas in,

och nämnt de öfrige, som böra komma.

Ej någon kan oss öfverraska här.

Th. JÖNSON (till de sammansvurne).

På samma tid, som för ert väl, jag tänkte

att hejda Gustaf, då sin ed han kränkt,

på samma gång jag ock i tysthet verkat

att fylla upp hans plats. Min möda lyckats.

Och om J Gustaf Erikson uppsägen

den ed, J honom svurit som vi andre,

då skolen snart J se en annan Konung

ibland vårt samqväm koras ut.

(vänder sig åt M. Brynteson.)

Jag känner

hans fromhet och vältalighet. Och han

försvara skall de helga kyrkobruk,

som våra fäder haft; och kloster bygga,

och biskopar och munkar återkalla.

Och Påfvens rätt och lära skall han skydda;

förutan hvilka ingen räddning finnes

för edra själar.
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12 .

De förre, BRASK, med en mängd väpnade svenner. PE-

TRUS MAGNI, MAGNUS HARALDI, NILS ANDERSON,
Klerker.

Brask.

Frid med eder alla!

(helsning).

Th. Jonson.

Här Svenska kyrkans öfverhufvud kommer;

den helge Fadren talar genom honom.

Må han vårt kungaval bestämma.

Brask.

Barn!

An är ej Gustaf krönt: den helga oljan,

som påfven invigt, har han ej ännu

uppå sin hjessa fått, att kronan fästa;

thy är han efter lag ej verklig Konung.

Och nu han sjelf vill spiran återlemna,

sin krona mot ett län han gerna byter.

Se myndighet jag har att er befria

ifrån den ed, J honom redan svurit,

om den ert samvet qväljer.

(han gör ett tecken öfvrer dem med sin Biskopsstaf, och säger med
myndighet •)

Ifrån denna stund

jag löser eder från de trohets eder

och de förpligtelser, J Gustaf gifvit;

och lofvar er stadfästelse derpå,

ifrån den helga Fadren uti Rom.

P. Magni.

Så visst, som denna stora klostergård

utaf sanct Annas höga underkraft,

blef stillastående, då den förut

sig flyttat hit och dit kring Mälarns stränder,

så visst skall Petri välde här befästas

igenom eder nya Konungs kraft.
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Några sammansvurne.

Låt oss få se vår nya, milda Konung.

TH. Jonson (med stolthet, leder fram M.

Brynteson, som afkastat manteln, och fram-

går i kunglig skrud, följd af flere svenner).

Hår är han. (Tystnad).

Brask.

Hyllningsed man honom gifve!

M. Brynteson (myndigt).

Westgöthar, Herrar, vönner! er, jag helsar.

Den ära och den lycka, mig förunnas,

jag gälda skall med ömhet för ert väl.

Hvad Rikshofmästaren till eder lofvat

fullbordar jag, och ännu mycket mer,

som riket gagnar, eller J begären.

Och som min konungsliga krona först

Westgöthar på mig satt; thy vill jag äfven

af dem en lifvakt välja. — Må en hvar,

som önskar denna heder, träda fram.

(De sammansvurne stå tyste och se med bestörtning på hvarandra;

omsider uppstår ett sorl ibland dem).

Th. Jonson.

Hvar stund är dyr; vi måste den begagna,

att med vårt val de andra öfverraska.

(Tvänne unga bönder af de sammansvurne stiga fram).

Den ena Bonden.

Vi bönder kunna ej tillvita Gustaf

hvad du, Herr Thure, honom förebrår.

Vi hafva under Gustaf friden njutit

långt mera än förut. Och hvad beträffar

den nya läran, kunna ej vi bönder

bedömma den; men Gustafs bref vi hört

oss föreläsas, der han sig förklarar

i dessa mål. »’*)
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Den andre Bonden.

Vi bönder veta nogsamt,

att tata kungaskiften icke båta.

Fred är den bästa skänk, en Kung kan gifva;

och dårar vore vi, om krig vi sökte.

Thy ger jag er, Westgöthaherrar, nu

det råd, att sådant företag ej våga.

Vi slika herrekungar icke tarfve.

(Vänder sig till de sammansvurne).

I alle Dannemän, som kommit hit

på Thure Jönsons bud, jag spörjer eder

om jag har orätt talt, och om J velen

försvara Gustaf emot dessas angrepp,

derest de sig i tid ej låta rätta? i®')

De fleste sammansvurne
(räcka upp händerna).

Det vele vi. — Hell! länge lefve Gustaf!

(Tystnad. Bönderna gå ut med de sammansvurne).

13 .

BRASK, THURE JONSON, PETRUS MAGNI, NILS
ANDERSON, MAGNUS HARALDI, MAGNUS BRYNTESON,
JÖRAN THURESON, Några Adlige, Klerker Lifknektar.

Brask och M. Brynteson.

Förfärligt!

Th. Jonson.

Hvad förmätenhet!

M. Brynteson.

Vi måste

i vinken hindra dem, att sveket röja.

Th. Jonson.

Fort! skynden er, än segren kan bli vår.

M. Brynteson (afsides).

Jag ila skall att låta brefven bränna,

att ingen röjer mina företag.
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På Thure Jönson sen jag skulden kastar:

hans år och myndighet jag skona ville,

och för hans val kan jag ej straffad bli.

(kastar manteln öfver sig, och går ut med några adlige).

14.

BRASK, THURE JÖNSON, PETRUS MAGNI, NILS
ANDERSON, MAGNUS HARALDI, JÖRAN THURESON,
Klerker, Lifknektar.

Brask.

Vidt griper lågan kring, som Gustaf antändt!

(Rop och buller utom skådeplatsen).

Flera.

Hvad gny och larm?

JÖR. Thureson.

Man nämner Gustafs namn?
(skyndar ut).

Brask.

De komme! Än jag dem vill spetsen bjuda;

fast våra grannar börjat svigta

i sina anslag emot Gustafs välde.

Och fastän munkar, hvilka ifrigt kämpat

mot Luthers kätteri, nu gå ur klostren

med alla bröder, står dock Petri stol.

JÖR. Thureson (kommer åter instörtande).

Maria! hjelp! flyn! flyn! Snart Gustaf nalkas.

(hastar bort).

Th. Jönson (kaiit).

Är du nu rädd igen, du arma kierk?

M. HaRALDI (afsides).

Jag bäfvar! Hvad beslut skall jag nu taga?

(högt),

Han är bevekt. — Vår segerfana sänks!

Ling. 111, 26
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Th. Jonson.

Nej icke iin. Om uli Westergöthland

jag ej förmår, att väcka nya uppror,

far jag till Kungshälla, att Christiern råka.

Hans bila snart skall stäcka Gustafs magt,

M. Haraldi.

Hvad? tror ni Christiern? Vännerna han sviker.

Om Gustaf tillgift ger —
Th. Jonson.

Af honom tillgift?

Mitt uppsåt är, mitt uppsåt blifva skall

' att störta Gustaf, eller sjelf att störtas.

15 .

De förre, ANDERS SIMONSON, några Borgare och Bönder.

A. SiMONSON.

Han är bevekt; den Högste vare lofvad!

En Borgare (pekar åt Brask och Th. Jonson).

Ha! se på förhand Kungens ädle vänner

ren vänta honom här!

A. SiMONSON.

I fred dem lemna;

så Gustaf vill. Han nyss högtidligt sade

att till en hvar förlåtelse han ger.

Så har han gjort förut vid alla uppror.

En Borgare (inkommer).

Med glädjetårar han af Ständerna

på gatan bäres, som i segertåg.
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16 .

De förre, GUSTAF i kunglig pragt, åtföljd af Rådet,

de förnämsta af Adeln, krigsbefälet samt tolf fotknektar

i ny drägt och blanka vapen. LAURENTIUS ANDREA, M.

SOMMAR, GUDMUND SKRIFVARE, LARS och JOHAN
THURESON, OLOF PETRI, samt Borgare och Bönder.

Alla synas glada.

Flera röster.

Välkommen Gustaf! Sverge har du räddat!

Andra.

För andra gången nu du räddar oss.

Flera.

Välsigne Himmelen vår store Gustaf!

(Gustaf går fram och sätter sig på thronen. Alla taga sina

platser).

Borgare och Bönder (ömsom).

Må Gustaf tala sjelf! — Af Gustaf blott

hans bud vi vilja höra. — Gustafs stämma

är ljuflig för hans undersåtare.

L. AnDREÅ (högt).

Ljud äskar Konungen af Svea Ständer.

(Allmän tystnad).

Gustaf (med värdighet).

Ånyo, Svea män! J hafven tvungit

uppå mitt hufvud Sverges tunga krona.

Om något godt jag kan förmå att verka,

så gifven Herran äran derutaf;

och om jag någon svaghet skulle visa,

så skyilen det på menskoslägtets brister.

Jag vet att mången kallar mig för hård;

men, mina barn, de tider skola komma
då Svea män mig gerna skulle gräfva

ur grafven upp, om de förmådde det.

Då skola de väl tillstå hvad de nu
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ej vilja finna; ty jag vet förvisso

att ej mitt minne flyktar som mitt lif. —
J skolen glädjas åt det ljus, som uppgått

igenom mig, med Påfvens undergång.

Jag vet förut, att många villoandar

här skola uppstå, för att er förblinda.

Jag vet, ty värr, också att Svenske män
mer redebogne äro att bejaka,

än undersöka hvad som nyttigt är.

Det ofta har bedröfvat mie; men hören

hvad jag förmanar eder: hållen er

hart till Guds rena ord, och strängt förkasten

hvad mot det strider, och med enighet

för landets lugn och välfärd vaken alla! —
Förtryckarns konstgrepp är att väcka split

emellan de förnämsta ätterna,

på det de sjelfve måga väldet få.

Och velen J att detta gamla Sverge,

som stiftat lag för andra länders folk,

skall som ett lånegods af grannar bördas?

J hafven ju Tyrannens bojor brutit,

och viljen Påfvens bojor ännu bära?

Man minnes än — och länge skall man minnas

hur klerker hulpit Sverges fiender.

De, som bort föredöme ge i lydnad,

förföljt de krönta hufvuden alltjemt.

Ej nog att de af landsmäns svett sig göda,

de törsta också efter deras blod;

och bruka Läran till en täckemantel.

Man Biskoparna sett förbyta stafven

uti ett svärd, och mössan i en hjelm.

De skatter, som de hafva till sig röfvat

i kyrkans namn, använda de att nära

i landet uppror, split och ständig örlig.

Men jag vill dessa öfverherrar hejda,

som vållat blodsutgjutelse bland oss.
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(till bönderna).

J ädle Dannemcirj! mitt löfte hören!

För dessa lata munkar vill jag gifva

uppfostrare åt edra barn, att de

må blifva nyttige för sig och landet.

Och både er och mig jag vill befria

ifrån de bojor Påfven på oss lagt.

Uti Europa många Furstar redan

från påfveliga fjettern räddat sig.

De hafva Påfven sjelf i häckte manat:

han väntar uti fängelse sitt öde.

Hans Helighet så lågt har stigit neder,

att han af Turken, christenhetens ovän,

begärt försvar och skydd mot christenheten.

Och alldenstund, för Svea Ständer redan

Lutheri lära har försvarad blifvit,

och Herrans ord bör rent förkunnadt varda;

ty frågar jag hvem hälst i viljen lyda

:

er Konung eller Påfvens stolta klerker?

Alla (utom Brask och Tb. Jonson, högt).

Vi lyda Gustaf! — Gustaf är vår Konung.

Andra.

Bort Påfvens klerker! — Gustaf är vår Konung,

(De sätta sig).

Gustaf (tni biskoparna).

Då kräfver jag full myndighet och rätt

i kyrkans värf och öfver alla klerker.

Och kräfver utaf eder, J prelater,

de slott och fästen, som J innehafven

M. Sommar (står upp).

Jag lemnar villigt slottet Tynnelsö,

och emottar det hem mig Kungen ämnar.

Gustaf (vänligt).

Var viss derpå det tjenar er till fromma.

(Sommar sätter sig).
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M. HARALDI (står opp).

Jag lemnar Leckö slott, som jag bebott

på grund af gammal häfd och rätt, som Biskop.

Gustaf.

Er eftergifvenhet ej varder olönt.

(M. Haraldi sätter sig. — Till Brask).

och Munkeboda slott och fäste lemnas^^s^

af Biskop Brask?

Th. Jonson (står opp).

Må billigheten gälla!

Vår Biskops år och många tjenster tala

för honom,

Gustaf (afbrytande, med sträng blick).

Och hans vänner borde tiga.

Hvad jag befallt jag icke återkallar.

An mer, jag fordrar borgen af er. Biskop,

att icke mer ni stämpla skall mot riket.

Flera Adlige.

Vi gå i borgen för hans tro och lydnad. 201)

Gustaf.

Jag antar den.

(till lifknektarne, som stå bakom Brask).

Och utaf er, J svenner,

som Biskopen ej mer till slottsvakt tarfvar,

utväljer jag de fyratio bäste. ^02^

(Gudmund ger en vink, de ställa sig bakom Gustafs thron).

Brask.

Vårt embete som rådsherrar vi lemna,

sen Biskoparnas inkomst är förknappad. 203^

Gustaf.

J hafven denna ledighet, och skriftligt

jag väntar er afsägelse.
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Brask.

Jag ger den.

(afsides).

Jag ila skall att kyrkans skatter samla,

och fly till Tyskland, ftlr att hämnad bli,

om än som röfvare jag skulle lefva. 204
j

(går tillika med Thure Jöuson, Petrus Magni, Nils Anderson, samt
flera prester).

17 .

GUSTAF, Rådet, Adeln, Borgare, Bönder, MAGISUS
SOMMAR, MAGNUS HARALDI, LARS och JOHAN THU-
RESON, SIMON ANDERSON, GUDMUND SKRIFVARE,
OLOF PETRI, Lifknektar.

Gustaf.

En gång bekändt, och dervid skall det blifva. 20®^

Nu är det andeliga väldet krossadt,

och Herrans ord kan rent predikas. — Falle

inångväldet nu också bland verldslige,

att lag och ordning kunna bland oss bo!

Åt Dalarne jag, sista gången, tågar

till falska Sturen och hans vänner.

Tvånne Dalkarlar (stiga fram).

Gustaf!

vi lofva dig, att säga våra landsmän

hur orättvisa emot dig de äro.

Gustaf.

Må fruktan drabba alla; — straffet få!

Förförd är allmogen: den bör ej straffas,

blott hufvudmännerna, som enskilt afsigt

har eggat opp; men helsen edra landsmän,

att Gustaf vill dem hindra, sätta gräns

för Konungen, mom hans eget rike. 207^

Och Småland liksom Westergöthland bör

med härsmagt sökas. —
JoH. Thureson.

Blod med blod försonas!
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Flera.

Ja, blod med blod!

Andra.

Det gälle hädanefter!

M. Sommar (står opp).

Min Konung! du har hört vår ena bön,

och Sverges spira har du återtagit.

Hör nu den andra: låt dig kröna, Gustaf!

det binder allmänhetens tro och lydnad;

vi hafva redan kröningsgärden gett.

L. Andrea (står opp).

Och att du dig förmäla måtte. Konung,

på det din thron och Sverge må bli säkra,

det hafva Ständerna, ju ofta yrkat?

De utfäst till din Drottnings morgongåfva

långt mer än Drottningar förr njutit hafva. 209^

(De sätta sig)

.

Gustaf.

Till intetdera har jag ännu varit hugad;

dock nu jag sjelf kan gifva kröningseden,

och ej som Påfven honom förestafvar. 210)

Men, kronan är ej ärftlig; hon skall kastas,

från hand till hand, till dess hon söndersplittras,

tills hvar fått röfva något af dess smycken.

Ni sett det split i kungavalen herrskar;

så väl hos oss som ock hos våra grannar.

Två Kungar vänta ärfva Sverges thron,

hvad blir då vid min död? — Sen, vore blodet

för vår sjelfständighet förgäfves tömd

Och hvad är valfrihet? — En skugga blott.

De valde Kungar visa ju med svärdet

sin rättighet? Men sjelf jag jäfvig är

i detta mål, derför jag lemnar gerna

församlingen, att man må öfverlägga

med fritt beslut. 211)
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JOH. Thureson.

Det är ren öfverlagdt.

(till Ständerne).

J veten Ständerne förut beslutit,

att arfsrätt ge åt Gustafs ättlingar. 252)

Flera (med hög röst).

Det veta vi.

Andra (ännu högre).

Beslutet stånde fast!

L. AnDREÅ (med hög röst åt Ständerne).

En hvar, med fritt beslut, förklare sig

om Gustafs ätt skall uppå thronen sitta.

Alla (med uppräckta händer).

Ja, Gustafs ätt skall uppå thronen sitta.

Gustaf (drar ut sitt svärd, och sträcker

det med värdighet ifrån sig).

Besluta alla ett, så kommen alla

och rören detta svärd med edra finger,

och tro och huldhets-ed högtidligt svaren

så mig som mina attlingar. *1^)

(De hasta fram och lägga fingret på svärdet).

Alla.

Vi sväre

vår tro åt Gustaf och hans arfvingar!

Gustaf (sticker in svärdet).

Välan! det afgjort är, och skall ej ryggas.

Må Konungarnes store Konung höra

oss alla, och mitt hjerta kraft förläna

att er regera efter Hans beslut!

Och, skulle Han befalla mig att bära,

på grånad hjessa, Sverges gyllne krona,

må jag, af ålder mätt, då åter kunna

församla eder, trogne Svenske män!

och, af förhoppningsfulla söner stödd,

af er det sista — sista afsked taga

och gifva eder min välsignelse,



410

med samma vittnesbörd uti mitt hjerta,

att Gustaf lefvat blott för Er och Sverge.

Och vare sista ordet, som jag talar,

en sann bekräftelse af Christi lara!

Till Gud må edra böner följa mig

när jag har slutit ögonen tillsammans.

Och må i edra rådslag J mig nämna,

och sen mitt stoft förutan tadel hvilal^ie)

L. Andrea (med tårar).

Sent må den bittra afskedsdagen gry!

Alla (med sakta, dystert sorl).

Sent! Sent! — Tystnad).

Gustaf (innerligt).

Han bjuder allt, som allt oss gifver.

Och i Hans helgedom vill jag nu taga

den krona, som J lofvat åt min ätt.

(går ned af thronen).

O. Petri.

Der må vi lofva Gud, som skänkt oss Gustaf,

och krossat har de påfveliges magi.

(Gustaf och Ständerne gå ut i procession).

18 ,

LAURENTIUS ANDREA (allena).

Så är då detta stora verk fullbordadt.

Tack, heliga Försyn, som styrkte mig,

och lät mig se din helga läras seger!

Nu kan jag ändtligt våga styra in

min julle i en säker, osedd vik,

och lägga tunga åran från mig bort,

och binda jullen fast, att ingen storm

den rycker dädan. — Der får den nu ligga,

när vintren har förstelnat fjärdens vågor,

och sköna stranden kal och ryslig står,

der får den ligga, bäddad uti drifvan;

ty jag har verkat, som mig Himlen böd,
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och samlat frukter in ifrån min sommar,

att under långa vintren lefva sorgfri.

Och mina nät, som oförsigtigt sattes

vid sommarlekarna, och söndersletos,

dem får jag laga nu i vintrens dar.

Och sen, när vårens gyllne sol går fram

och bryter isen och försmälter drifvan,

då skall jag glädtigt lossa jullens länk

och skjuta ut från stranden, och med glädje

tillbaka se uppå de kära vänner,

som be mig vänta; jag skall segla bort

ifrån det gamla hemmet, och mitt hjerta

skall bedja för min Kung och för mitt land;

och sedan låta Den min kosa styra

som hit mig sände, förrn jag åran lyft.

(aftorkar tårarne och går. Skådeplatsen förändras).

19.

Inre borggården, omgifven af slottsmurarna. Trenne höga portar på sidorna;

i bakgrunden en stor altan. Folk springer fram och tillbaka öfver borggården.

Ringning höres i alla klockor och flere kanonskott, på afstånd lossade.

Krigsbefäl och Fotknektar, (hvilka bära en prägtig thron).

En Fotknekt.

På våra armar borde Gustaf bäras.

En annan.

Ja, denna stol för ringa är för honom.

(de ställa thronen vid ena sidan).

En tredje.

Hör, klockorna ju gå i alla torn?

Det är en härlig högtid för Kung Gustaf.

' Den första.

Och ännu härligare för vårt land.

Den andra.

Jag hör dem skjuta med kartauerna,

som Gustaf tog från Christierns såta vänner.
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Den dagen var det hett i Westerås:

oss tänkte fienden att öfverraska.

Den första.

Men hufvudstupa flydde han för Gustaf. 21 ?)

20 .

De förre, En Krigshöfding med Krigsbefäl och fot-

folk, strax derefter Folk af båda könen.

Krigshöfdingen.

Allt mer och mer sig folket här församlar;

befrämjen ordning, hindren gny och buller.

Snart komma flera vapenbröder hit! (går).

(Krigsfolket ordnar sig på flera ställen. — Folk inkommer från

alla håll).

En af befälet (till en gammal krigsman,
på träben).

Ha! går ej der en buss, som sårad blef

vid Brunkeberg, när vi beläde Stockholm?

Den gamle krigsmannen (med ett handslag).

Rätt, krigskamrat! — Der voro vi för svaga

och måste fly till Rotebro. — Och der

en ny förlust! —
Befälet.

Men ifrån Helsingland

fick Gustaf folk, och Staffan Sasse kom

med sina bussar. 219) — Mången riddersman

gaf honom handen. 220^ —
En gammal krigsman (med armen i baud).

Men hur gick det sen

med fruarna, som bort till Danmark fördes?

Befälet.

Kung Gustafs mor, och båda systrar dogo

i band och bojor;
221J
— men hans stolta sinne

stod fast i sitt beslut, att rädda Sverge.
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Den andre gamle krigsmannen.

Jag minns den juleqväll då Peder Fredag

från Lofön skrämde fienden, som kommit

att julöl dricka. 222)

Den första (giädtigt).

Samma Juleqväll

vi segrade vid Stäkeborg ånyo. 223^

Befälet.

Men Gustafs läger flyttades till Järfva.

Två nederlag vi ledo då. 224^

Ek annan af befälet.

Ja, Palmesöndag

var svåi för oss, vid Sätra och vid Järfva.

Men folk från Dalarna och Norrland kom 22»)

och åtta stora örlogskepp från Liibeck. 226^

Den gamle krigsmannen (häftigt).

Men Lybske Amiralen var en skälm:

han lät ju Christierns flotta undankomma
då vi den kunnat få. 22?)

Den andra af befälet.

Sen gick det bättre,

när lägren flyttades till hufvudstaden.

Så hårdt var Stockholm aldrig än belagdt,

och till sin höjd steg hungersnöden då,

och slutligen de måste släppa rofvet. 2 2sj

KrIGSHÖFDINGEN (inkommer med flera af be-

fälet, samt klingande spel och flygande fanor).

I ordning, fort! Snart kröningen är slut.

(för sig sjelf).

Torneringen snart börjas, stolte Gudmund!

och Sasse väntar dig. (sysselsätter sig med krigsfolket, som

ordnar sig så, att fanorna utgöra en segerbåge öfver thronen. I

bakgrunden göra soldaterne en halfrundning under altanen).
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En flicka.

Hvad det är grannt!

En qvinna.

Du ser, det sannades livad farmor spådde

i går. Hon sade, Gustaf skulle krönas.

En man.

Hon sade också, att han gifter sig.

Qvinnan.

Ja, trenne Drottningar hon honom spådde,

och fyra söner
;
men hon trodde ock,

att många ledsamheter skulle uppstå

igenom dem, förrn Gustaf låg i grafven. 229^

Flickan.

Hon spådde ju, att han regera skulle

i fyrti år, vid pass? 230)

Mannen och qvinnan.

Gud låt det sannas!

En yngling (kikar ut genom ena porten).

Se der! en härold!

En annan.

Tyst! Han till oss ropar.

21 .

De förre, OLOF PETR1 till häst, som härold, följd af

mycket folk, strax derefter GUDMUND, som härold.

O. Petri.

Till Svea Rikes Kung är Gustaf smord,

med Svea Rikes Ständers råd och minne.

Folket.

Välsignad vare Gustaf, Sverges Kung!

(O. Petri tågar vidare).
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Gudmund, (till häst, följd af flera trum-

petare).

Till Riddarspel och dans och glädje jag

nu kallar eder fram, att dagen fira.

(Trumpetljud. Flera fruntimmer synas på altanen. Folk intränger,

och uppfylla bakgrunden).

22 .

bönder, Borgare, Prester och Ridderskap inkomma

två och två, under full musik. Dernäst trenne gamla Råds-

herrar med riksäpplet, svärdet och spiran på rika hyenden.

GUSTAF kommer med krona på hufvudet; öfver honom bäres

en prägtig himmel, Sedan det öfriga Rådet jemte MAG-
NUS SOMMAR och MAGNUS HARALDl. Gustaf sätter sig

på thronen. De förnämsta ställa sig omkring honom).

Gustaf.

Framträden, Riddare, att af mig dubbas!
(En gammal Rådsherre framleder Johan och Lars Thureson samt

åtta andra ädlingar, livilka falla på knä för Gustaf, som gifver

dem riddareslaget med ett flatt svärd öfver halsen och skul-

drorna). 2 32
)

Gustaf.

Helll Varen värdige! (Trumpeter skalla).

Till riddarspel

de tappre ynglingar inför oss träde!

(Musik. Riddarspelet börjas, folkdansar).

Slutsång :

Alla.

Hell Gustaf, hell!

Ditt minne kring Norden skall sväfva,

så länge dess fjäll

mot polstjernan hjessorna häfva.

En RÖST.

Som månan, vid stormfulla byar,

går upp utur verldshafvets famn,

och evigt sin vandring förnyar,

fast stundom han uti sitt nedan tycks dröja,

och stundom han gömmes af tusende skyar;

så framgår, o Gustaf, ditt älskade namn
vid Svithiods faror.
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Flera röster.

Ur slott och ur koja

oss väcker din skyddande hamn,
när fiendens skaror

bereda vår boja.

Tvenne röster.

Och sjunker som solen

vår ära och magt,

den likasom hon, skall uppgå med pragt,

och åter förgylla med evig glans

de trenne kronor på konungastolen,

der lejonet ligger på vakt,

med den krusiga mahn, lik en segerkrans.

En röst.

Väl tyckes det slumra ibland 1

En annan.
Men ramen så troget det lagt

på klotets öfversta rand,

på jernfyllda polen.

Den förre.
Försåtet med smekande hand

har en gång lyckats det lägga i band.

Flera röster.
Men aldrig, men aldrig det öfvervanns.

Krigsfolk (under vapenbrak).

Nej, aldrig — nej, aldrig det öfvervanns.

Alla.
Hell Gustaf, hell!

Ditt minne kring Norden skall sväfva,

så länge dess fjäll

mot polstjernan hjessorna häfva.
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ANMÄRKNING:

Man har begagnat de tal, som i K. Gustafs Historia förekomma, och så

noggrant som möjligt framställt alla händelser. Då Gudaläran och Fäderneslan-

det utgöra hufvudämnet för detta stycke, har man trott, att kärleksuppträden

voro umbärliga deruti. De latinska Sängerue äro tagne ur katholska sångböcker,

och den stora processionen ordnad efter bruket i Amiens.
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RÖSTER.

MANLIGA:

TRON. (I himmelsblå drägt. Lagtaflorna i handen)

VISHETEN. (I mörkblå drägt. En bok i handen.)

HOPPET. (I grön drägt. Ett ankar vid sidan.)

TÅLAMODET. (I svart drägt. Ett kors vid sidan.)

QVINLIGA:

GUDAKTIGHETEN. (I gullskir. En Davidsharpa vid sidan)

KÄRLEKEN. (I mörkröd drägt. På bröstet ett brinnande

hjerta.)

DYGDEN. (I hvit drägt. En staf i handen.)

RÄTTVISAN. (I silfverskir. En vigtskål i handen.)

BARNSTÄMMOR:

TACKSAMHETEN. (I hvit drägt. Ett rökelsekar i handen.)

GLÄDJEN. (I ljusröd drägt. En palma i handen.)

Skådeplatsen föreställer ett tempelhvalf. I midten ett

altar, omgifvet af en ljus sky.

ANMÄRKNING.

Alla bisalcer af drägter, machineri m. m. äro endast för läsaren. Om detta

stycke bevärdigas med en mot ämnet svarande musik, behöfde icke inbildnings-

kraften väckas af öfriga småting. Man har afvikit från det sätt, som af bil-

dande konstnärer blifvit antaget, att under qvinliga bilder framställa alla dessa

egenskaper, och blott rådfört de olika hufvuddrag, som röjas i manliga eller

qvinliga lynnet.
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Alla (på knä).

(Sakta.)

Heli^! Helig! Helig!

Lofsjunger HERRAN alla!

Sjunger Honom J himlar!

Sjung du Honom, o jord!

(Starkt.)

Helig! Helig! Helig!

O hör! detta ord

som gensvar kring skapelsen hviralar,

från klot emot klot hörs det skalla!

(Starkare),

Helig! Helig! Helig!

Lofsjunger HERRAN alla! alla!

(De stå upp.)

Gudaktigheten.

Obegriplige!

Som Ängeln sjelf ej namn kan ge,

för Hvilkens blick sig Änglaskaror böja,

och Hvilken matken rörd tillber,

mot Dig, ho vågar tanken höja,

och dignar ej af helig häpnad ner?

Ho kan en skymt utaf Ditt väsen röja?

Ho är, som ej i allt Dig ser?

Tron.

I Honom lefver jag, i Honom allting röres.

Hans kraft i stormens dån och Vestans suckar höres.

Kärleken.

Han andas, — Vågens lätta gungor gå!

Visheten.

Han vinkar, — Verldar mot verldar sig krossa!

Rättvisan.

Han blundar, — Verldar uti mörker stå!

TÄLAMODET.

Han blickar, — Urdjupets afgrunder blossa!
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Hoppet.

Hans Gudastol den är Oändligheten.

Tacksamheten.
Hans boning Allnärvarelsen.

Dygden.

Hans spira är Allsmägtigheten.

Glädjen.
Hans krona hela Skapelsen.

Tron och Rättvisan.

Han bjuder, — verldarne strax för Hans fot

söndergrusas och försvinna!

Kärleken och Gudaktigheten.

Han bjuder, — tusen och tusende klot

fram ur Intets rymder rinna.

Glädjen, Visheten och Tacksamheten.

Sig händelsernas verkhjul hvälfver

vid fläkten af Hans andas; »Ske!» —
Rättvisan, Hoppet och Tälamodet.

Han vredgas, — himlen bleknad skälfver!

Han ler; — och afgrunden tycks äfven le!

Gudaktigheten.
Gud, vår Gud är stor;

lycksalig den, som fromt på Honom tror!

Alla.

Gud, vår Gud är stor,

lycksalig den, som uppå Honom tror!

Kärleken.
Dock vore Han ej Gud,

om raagten blott Hans Gudom röjde;

om viggars och åskors förfärande bud

förkunnade blott, när Han stratTarraen höjde.

Nej stjernan, som prålar

med himmelska strålar

på blåhvalfvet der,

och stoftet, som trampa jag plär,

allt lika Hans allmagt oss målar,

allt lika Hans kärlek oss lär.
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Alla.

Gud, vår Gud är stor och mild.

Lycksalig den, som bär Hans kärleksbildl

Visheten.

Stor är den Evige!

mild och god!

All verlden är Hans offerkyrka.

De salige

i korsets helga blod

Hans mildhet dyrka.

I solens klara sken

och i de stjernor höga

Han strålar stor och ren

för vildens dunkla öga.

Tron.

Gud, vår Gud är stor och god och sann,

i allt Hans väsens bild man röja kan.

Alla.

Ja, Gud, vår Gud är stor och god och sann,

i allt Hans väsens bild man röja kan.

Karleken.

Men du, o gudalärans tolk!

som endast hämdens bu<l predikar,

som fridens kors och mordets dolk

på en gång räcker dina likar!

Rys att nämna
en Gud, som bål till altar fått,

en Gud, hvars ära du kan hämna,

en Gud, som dyrkas vill med brott.

Alla.

Rys att nämna
en Gud, som bål till altar fått,

en Gud, hvars ära du kan hämna;
en Gud, som dyrkas vill med brott.

Visheten.

Lys, men hota ej en villad jord,

predika, men med dilt exempel;

ty Gud ej dyrkas blott med ord;

hvart ädelt hjerta är Hans tempel-
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Se vilden inga helger firar,

och dock hans suck ju himlen når?

Rys! att det gull som oÖrarn sirar,

är kanske stänkt med nödens tår!

Tron.

Men du, som kallas vis och stor,

och dock om Guda-ordet tvekar,

som sjelfbestånd hos tingen tror,

och hos en Gud det nekar!

Hvad tröst kan du i smärtan bida?

Hvad hopp månn du i döden ser?

Du löds ju — endast för att lida?

Och dör, — att aldrig vakna mer?

Visheten.

Förvetne som lidandets hopp vill förkränka,

blott derför att Gud du fatta ej kan?

Du vill en oändlighet likväl dig tänka

Ett ord, ofattligt för dig såsom Han!

Tron.

Då Slumpen blott skall verlden regera,

månn. Slumpens barn! af denna far

Du rätt och pligter ärft då har?

Visheten.

Din tanke sjelf, är den väl tanke mera,

om den, som du, af Slumpen aflad var?

Tacksamheten.

Säg, hvera är

som vattnet smida plär

i isens silfverboja?

Karleken.

Hvem böd det våta molnet

hänga

sitt svala täckelse,

för ljusets heta klot?

Gudaktigheten.

Säg, om väl rymden sjelf sig

gaf

de eldklot, i dess öcknar

hväJfva?

Glädjen.

Säg, hvem är

som dal och höjder klär

i vårens blomsterslöja?

Rättvisan.

Hvem böd metallens ådror

tränga

så outtömlige

i klippans gömda fot?

Dygden.

Säg, hafva dessa vilda haf

ur intet vaggat fram sig

sjelfva?
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Tron. Visheten.

Månne tingen sjelfva då valt

de evigt lika ocli olika sätt,

och sjelfva från början till slut

hvar tid och hvar punkt för sin

verkning bestämt?

Månne tingen sjelfva då talt

de säkra vigter, som mäta dem
rätt,

och sjelfva då stakade ut

huru Verldsalltets våg skulle

väga jemt?

Hoppet och Tålamodet.

Gud, vår Fader det hafver gjort.

Hans namn är heligt. Hans namn är stort!

Alla.

Gud, Vår Fader det hafver gjort

Hans namn är heligt. Hans namn är stort.

Rättvisan.

Du hör det djerfve dödlige!

Och i en ändlös skapelse,

hvars minsta grand du ej kan tyda,

du vill dock tusen brister se!

Du vill att. allt din vink skall lyda!

Med knot ditt törnes tagg du hvässar,

med oskär hand dess ros du stör,

och sen den feges suck du pressar

och klagar — att ej Gud dig hör!

Se Nidingen, som lagens värn

åt sina dolda illgrepp lånar,

se våldet, i hvars fasta jern

den skygga slafven hjelplös trånar;

de darra! — Stör då blodets villa

det fega hjertats mod och ro?

Hvi frukta de det brott, de gilla,

ora de en högre magt ej tro?

Hoppet.

Men du, som de saligas tro likväl har,

och skygg ändock afmäter lefnadsminuteii,

som kallar de Evigas Fader din far,

och fegt likväl fruktar att varda förskjuten.

Matk! ville jorden sitt ljus du förneka
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för det, att ditt öga ej dagsljuset tål?

Känn! i det sår, som du önskar att läka?

du vrider ju sjelf det förgiftade stål.

Ej lifvet blef en mulen sjuklings natt,

förutan hvila, endast följd af smärta.

Ej äro suckar blott den enda skatt,

som Himlen kriifver af vårt svaga hjerta.

För drömda kometer du ryser,

tror Himlen förglömmer dig ren! —
Den Sol, som solverldar lyser,

än lyser ock dig med sitt sken.

Gudaktigheten och Karleken.

Gud, vår Fader älskar oss alla,

ora barnsligt vi Honom åkalla.

Tron och Visheten.

De fromme, de gode hålla Hans bud.

Blott brottslingen fruktar att hafva en Gud.

Alla.

Gud vår Fader älskar oss alla

om barnsligt vi Honom åkalla.

Glädjen och Tacksamheten.

God är Gud
nådig och rättfärdig!

Ho är värdig

tolka Hans dolda vilja och bud?

från tidens början till tidens slut

ingen, ack ingen dera forskade ut.

Alla.

Från tidens början till tidens slut

ingen, ack ingen dem forskade ut.

Tålamodet.

O! när pä ödets brant jag står

af jordens glada barn förgäten,

Hans blick ur molnet mot mig går.

Han räknar fjäten,

hvart hufvudhår,

och hvarje tår.

Ora då min fot
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i natten svigtar,

Hans hand emot

min mörka stig

sin vigge rigtar

att krossa? — nej, att lysa mig!

Glädjen och Tacksamheten.

Högtlofvad Han, som lyser oss

med solens ljus och sjelfva viggens bloss!

Alla.

Högtlofvad Han, som lyser oss

med solens ljus och sjelfva viggens bloss!

Dygden.

Salig är den, som vill salighet lära,

hvilken allenast sitt samvete lyder;

föga för honom all jorden betyder.

Salig är den, som blott Herren vill ära.

Anglanies frid han i hjertat skall bära,

lugn, fastän hotande stormarne hvina.

Rimfrosten, hvilken hans hårlockar pryder,

skall som de Heliges strålkransar skina.

Och när hans sol vid loppets ända

från åldrens vinterstånd bortgår,

skall hon i fjärran verldar tända

ett evigt — evigt molnfritt år.

Hoppet.

Ett evigt, evigt molnfritt år

i Himrnelen uppgår!

Glädjen och Tacksamheten.

Saliga tröst

lyft vårt klappande bröst!

till känslornas fridfulla hvila!

På lofsångens vinge vår röst

skall upp till den Evige ila.

Natur! med vår lofsång din högtidsång blandas!

Eldberg! i rök-doft din låga förbyt!

Yind! i andäktiga suckar framanAas!

Yåg! med högtidliga tårar nu flyt!
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Kårleken och Tron.

Ja, rymd och djup! och haf och jord!

ett högtids offer åt Skaparen gifven!

I dödens boning Hans allinagt är spord,

i andarnes tempel Hans vishet är skrifven,

och ren före lifvet den dyrkad är blifven.

Dygden, Visheten, Hoppet, Tålamodet och Råttvisan.

J vise! Gudars Gud åkallen!

J vilde! vörden blindt Hans råd!

Tyranner! siafvar! nederfallen

och sjungen Herrans magt och nåd!

Alla.

(sakta).

Natur! med vår lofsång din högtidssång blandas!

Eldberg! i rök- doft din låga förbyt!

Vind! i andäktiga suckar fra mandas!

Våg! med högtidliga tårar nu flyt!

Gudaktigheten.

Allt lyder! — Ett Halelujah!

kring ämnesverldens tempel hvimlar.

Allt lyder! SjelFva andarna

upprepa det från tusen himlar.

Se! — Tiden för den Högstes thron framträder,

och nåd för sina svaga barn begär.

Hör! — Evighetens höga Chor sig gläder,

och sjunger: HERREN HERREN nådig är’:

Kårleken, Tron och Gudaktigheten.

(Starkt).

HERREN nådig är!

Visheten, Dygden och Råttvisan.

(Starkare}.

HERREN nådig är!

Hoppet och Tålamodet.

(Sakta)

HERREN nådig är!

Tacksamheten och Glådjen.

(Saktare).

HERREN nådig är!
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(En aflägsen, raångstäramig chor öfver skådeplatsen upprepar dessa ord

ännu högtidligare, då bakgrunden hastigt öppnas, och ett blodrödt kors synes,

hvilket räcker från jorden upp igenom hvalfvet och är omgifvet af en starkt

strålande sol).

Alla (på knä).

Helig! Helig! Helig!

Lofsjunger HERRAN alla!

Sjunger Honom J himlar!

Sjung du Honom, o jord!

Helig! Helig! Helig!

O! hör! detta ord.

som gensvar kring skapelsen hvirnlar!

Erån klot emot klot det hörs skalla

!

Helig! Helig! Helig!

Lofsjunger HERRAN alla! alla!

(En ljus sky omsluter dem alla, och de försvinna i höjden und r musikens

aftagande. Altaret och korset stå ännu qvar, en skara af ljusa väsenden om-
sväfva det. Täckriset faller).
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EN KONUNGS BÖN.

Verldens Frälsare och Kung!
Jag för Dig min spira sänker.

Ack! den ofta var mig tung;

men när på Ditt kors jag tänker,

himmelsk st}^rka det mig skänker.

Jesu! törnekrönt Du gick;

lätt var kronan, som jag fick.

Lär mig älska Dig, min Gud!
att jag sjelf må kärlek vinna.

Lär mig lyda Dina bud,

att jag sjelf må lydnad finna;

ty hvad högre kan jag hinna?

Gör mig rättvis, gör mig god,

och i faror gif mig mod.

Fåfängt stängs min kungaborg,

fåfängt vapen kring mig blänka.

Emot död och emot sorg

verlden intet skydd kan skänka.

Herre! lär mig det betänka.

Du ett rö som spira bar;

O, hvad är då den, jag har!

Men när utaf dödens hand

bruten är min kungaspira,

må kring den i ljusets land,

dina Änglar palmer vira!

Ja, må de min panna sira

med en krona evigt ren,

evigt klar utaf Ditt sken!



(e.) Utg:s Anm. Någon sådan förkortad bearbetning af L:s dramatiska ar-

beten, som omtalas i sista slutanmärkningen till Åsarna, har ej återfunnits;

men väl åtskilliga mindre väsendtliga förändringar ungefär i samma skick, som

förut är anfördt i anm. (a.) Af Eylif funnos tvänne interfolierade exemplar, hvaraf det

ena innehöll många förändringar, som förmodas vara föranledda af Leopolds

anmärkningar om detta stycke. Blotsven visar blott några få ändringar med

blyerts. Vissa stycken af Birgitta innehålla flera förändringar; mellanspelet, till

en del förskingradt, synes ej vara ämnadt att bibehållas. Engelbrekt är till

planen delvis omskrifven, men förändringarna äro oftast oläsliga eller felaktiga

till språk och vers o. s. v. Riksdagen 1527, interfolierad med mångfaldiga för-

ändringar, men flera ofullbordade. Slutligen bör nämnas, att en tillärnnad om-

arbetning af Åsarnas sednare hälft var till vissa delar utförd, hvarom redogörel-

sen skulle blitVa för lång. Några mindre ändringar som utg. förbisett i Asarnes

anmärkningar m. m. skola införas bland tryckfelen. Ofvanstående lilla stycke

»En konungs bön» är nyligen meddeladt af en bland L:s vänner, med uppgift

att vara skrifvet af L.
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SVERGES GYMNASTER.
Padotriba a Gymnaste

diversus ut a Medico coquus.

(Galenus de Sanitate tuenda.

Lib. II.)

rr

Ofver trettio år har jag begrundat och utöfvat Gymnastiken. Under

denna tid hafva i flera länder dels Gymnaster, dels Läkare, fram-

trätt och skrifvit öfver detta ämne. Jag har gått min egen väg,

och derföre icke skrifvit. Att på ett nytt sätt framställa en ny

sak, är ett betänkeligt företag.

Hvad jag här anfört, har jag, mer eller mindre söndradt, ofta

upprepat för de Gymnaster jag bildat. Här finnes således för dem
icke mycket nytt, och likväl är denna bok egentligen skrifven fÖr

Gymnaster. Om jag rätt genomtänkt mitt ämne, och tydligen fram-

ställt det, kunna dessa uppsatser ändock gagna; ty sanningen har

det Evigas bild; den föråldras icke.

I alla tider och länder hafva stora hjeltar, läkare och filosofer

ifrat för kroppsbildningen; men genom Atleternas råhet och öfver-

dåd föll Gymnastiken både hos Greker och Romare, sedan veklig

vällust lockat folket att hälre vara åskådare än deltagare i ett käm-
paspel. Så skall den pånyttfödda nitälskan för gymnastik inom få

mansåldrar utdö, ora Läkare och Gymnaster icke vettenskapligen

nära den. Båda hafva redan börjat skrifva, flitig skrifva om gym-
nastik; men de förstå icke hvarandra. De förre sakna sinne för

rörelseformler, och de senare sinne för vettenskaplig forskning. Gym-
nastikens förfäktare må utbasuna att tusentals friska blifvit genom
gymnastik modigare och starkare än förut, att tusentals sjuka, som
fåfängt begagnat läkemedel, blifvit friska medelst gymnastik; allt

detta bevisar ändå icke hvad gymnastik är eller bör vara; ty dess

vedersakare svara med rätta att de sett millioner friska blifva starkare

och starkare utan så kallad gymnastik, och att de sett tusentals

sjuka gå friska ur sjuksängen genom blott kemisk inverkning. Det
är således icke på detta sätt gymnastikens nytta och nödvändig-

het bevisas. Skälen dertill måste tagas ur mennisko-organis-
mens lagar; först då kan gymnastikens idé redigt framträda.

Sådan är planen i denna bok, och om jag lyckats i utföran-
det, blir det Gymnasten mindre svårt att inse om och huru hans
åtgärd kan blifva gagnelig för olika individer, icke blott efter deras



fö rhandvarande tillstånd, utan jemväl med afseende å före-

gående medfödda eller tillfälliga brister hos dem. Måtte hvad

jag nu yttrat, icke synas förmycket om en bok som denna!

Att först upprödja ett fält är svårt, att sedan förbättra det

är lättare, att sköta och skörda det är lättast; likväl tänker aldrig

den sista odlaren på den första; ty han beräknar blott sin egen

möda. Samma glömska väntar också mig, det vet jag; men jag

beder Gud att framtida Läkare och Uppfostrare måtte hvar efter

annan utvidga och förbättra dessa mina försök; ty då torde gym-
nastiken engång hos nordbon återfå samma stora betydelse, som den

hade i Platos, Hippokrats och Galeni sinne.

Stockholm 1834.

Ling.



GYMNASTIKENS ALLMANNA GRUNDER.

HUFVUDÅMNEN:

Första Afdelning en.

Menniskoorganisraens Lagar.

Andra Afdelningen.

Pedagogiska Gymnastikens grunder.

Tredje Afdelningen.

Militära Gymnastikens grunder,

Fjerde Afdelningen.

Medikala Gymnastikens grunder.

Femte Afdelningen.

Astetiska Gymnastikens grunder.

Sjette Afdelningen.

Gymnastikens Vehiklar.
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FÖRSTA AFDELNINGIiN.

MENNISKOORGANISMENS LAGAR.



INNEHÅLL:

1. Menniskoorganismen som Ett Helt.

2. Lif och Materia.

3. De tre grundformerna.

4. Fenomenernas Oändlighet.

5. Helsa; Sjukdom.

6. Den Mekaniska Grundformen.

7. Den Kemiska Grundformen.

8. Den Dynamiska Grundformen.

9. De tre Grundformernas motsvarighet i Naturen.

10. De tre Grundformerna hos Individen.

1 1 . Födelse.

\2. Död.

13. De tre Grundformernas likstämmighet i Organismens yttre före-

teelser.

14. De tre Grundformernas sammanverkan inom Organismen.

15. Grundformerna i Psysiskt afseende.

16. Sambandet mellan det Fysiska och Psykiska.

17. Det Änimala och Mentala.

18. Den Yttre Mekatiiska behandlingens inverkning på Organismens

Inre.



rORSTA AFDELNINGEN.

1. Menniskoorganismen som Ett Helt.

-Ä-tt Ett endast är Ett, (således hvarken mer eller mindre)

är en sanning, erkänd af alla; men använd af få ^). Då vi

här tala om Menniskoorganismen, antaga vi den som Ett för

sig bestående Helt; dess biförhållande till den yttre verlden

komma således icke här i fråga, utan såsom gagneliga eller

menliga inflytanden på nämde organism. Skall nu denna be-

traktas såsom Ett Helt, hvilket, såsom detta Hela sig företer,

i alla punkter är begåfvadt med Lif; så kan man icke eller

förbise någon af dess beståndsdelar, ty detta Hela antoges

då vara mindre än Ett Helt. Ville man åter betrakta någon

af dessa beståndsdelar under diktad mångfald, så skulle detta

Hela antagas för mera än Ett Helt.

%. Lif och Materia.

Lifvet är det oändliga, och antager detta oändliga en

viss gestalt som väsen, då måste denna gestalt, för att vara

skild ifrån andra väsen, hafva någon begränsning, det vill säga

hafva ändlighetens; och detta ändliga kalla vi materia. Men

materien kan icke gifva sig sjelf ett väsen. Lifvet är det

enda, som bestämmer dess tillvaro. All form är således ut-

tryck af Lif. Derföre har sjelfva den så kallade oorganiska

naturen ett lif, d. v. s. ett tillvarande, uttryckt icke allenast

igenom dess skenbara former, utan äfven genom kohesion m.

m., och framför allt genom hvarje ar/a/äno?rm^; emedan, utom

denna Lifvets sinnebild, all materia skulle vara likartad.

Som nu lifvet icke kan i tid och rum uppenbara sig

utan genom materien, och denna icke heller kan sägas

’) Här är uttrycket: Ett taget i sin allmänna betydelse, icke efter begrep*

pet om matematiska storheten.



vara till utan genom Lifvet, så måste också menniskoor-

ganismen uppenbara sig genom dessa båda, och äfven dess

väsen, likasom alla organismens företeelser, kunna hänföras

till vissa grundformer.

3. De tre grundformerna.

Lifvet (det gudomliga) i full frihet, d. v. s. fråntänht

materiens yttre vilkor, uppenbarar sig uti menniskan såsom

förnuft fast dettas lägre yttringar forma sig efter organis-

mens materiela verktyg: syn, hörsel, känsel o. s. v. Men
Lifvet, i fullt samband med materien d. v. s. denna senares

högsta betydelse eller tillvarande, framter det som vi kalla

Lifskraft.

Denna, nämligen lifskraften, har trenne hufvudsakliga

yttringssätt eller grundformer: den dynamiska, den kemiska,

och den mekaniska. 1;o Den dynamiska, hvari Lifvet, lika-

som uttalande sitt eget sjelfständiga väsen, söker lösgöra sig

från materien. 2:o och 3:o Den kemiska och den mekaniska,

hvari Lifvet i förening med materien, under lägre potenser

uppenbarar sig; dock tyckes i den kemiska potensen Lifvet

mera åskådligt framträdande, och i den mekaniska potensen

materien, hvarföre båda kunna anses såsom under egna be-

tinganden stående former.

Totalbegreppet af dessa tre grundformer beteknar en full-

komlig organism och alla tre ingripa i livarje företeelse, som

Olika författare hafva på olika sätt bestämt skilnaden mellan Lif och

materia. Om vi tänka oss materien (den Oorganiska naturen) såsom en i sig

lifägande princip i full passivitet, d. v. s. det negativa Lifvet, hvilket för vår

sinnliga fattning ännu icke framträdt under lifsform, såsom aktif princip eller

positift lif; så torde man i en populär afhandling som denna kunna bruka ordet

materia i motsats till ordet lif. För menniskan såsom förnuftsvarelse måste

hvart Och ett naturväsen till och med hennes eget, vara till blott genom det

begrepp, som hon fäster dervid. Men begrepp (tanke) är något, som går utom
detta väsen; och sjelfva förmågan att med sinnesverktygen förnimma eller upp-

fatta nämda väsen (vare sig ett främmande eller hennes eget), detta allt är

något annat än hvad samma väsen är, såsom skildt ifrån allt begrepp eller

tanke inom oss. Är nu begrepp (förnimmande, uppfattning, tanke) annat än

väsendet utom begreppet, så måste begrepp vara uttryck af Lif (det sig sjelf

bestämmande d. v. s. Gudomen); emedan detta är det enda, som kan ingripa i allt.
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deri framstår; men de olika förhållanden, som dessa grund-

former hafva till hvarandra, utgöra fenomenernas olikhet sins-

emellan. Vare detta sagdt engång för alla, på det ingen

måtte tro, att härmed åsyftas en sönderdelning af dessa tre

grundformer, enär fråga är om organismens idé; ty vi skilja

dem endast åt, såsom former, hörande till ett och samma

grundbegrepp.

4. Fenomenernas oändlighet,

I årtusenden har man antagit förenämde tre grundfor-

mer, och i årtusenden torde menniskotanken förgäfves sträfva,

att få en mera enkel och fullständig framställning af organis-

men, om än de förklaringar, vi här framlagt, äro felaktiga.

Forntidens vise gjorde sig ett dylikt begrepp om mennisko-

varelsens trefald, såsom själ, ande och kropp ^).

Men huru kunna så i oändlighet åtskilda, fenomener

framstå genom berörda trenne grundformer? Svaret hafva vi

redan i det föregående. Lifvet (det oändliga), såsom emana-

tion af Gudomen, kan icke begränsas i verksamhet. Det är,

liksom Den, på engång i allt och öfverallt. I sin högsta fri-

het är det förnuft: förmäldt med materien, Gudomligheten in-

karnerad, måste lifvet, såsom lifskraft, verka på alla punkter,

annars skulle det sjelft vara materia och således organismen

totalt eller partielt upphöra. Vidare härom i det åttonde stycket.

Materien, till sin idé motsatt Lifvets idé, se det andra

stycket måste stå i beständig konflikt med detta, och således

äfven med sig sjelf i hvarje del, hvarje punkt af organismen; ty

det är endast genom Lifvet, som materien undfår en form, hvilket

redan är anmärkt. Om vi kalla detta förhållande polaritet,

magnetism o. s. v. torde vara lika nära med naturens idé;

nog af, att genom detsamma måste organismen, betraktad som
ett enda Helt, alltid förändra sig till sig sjelf, och, endast

Detta öfverensstämmer äfven med de gamle nordboers föreställning här-

om; ty med ande menades själen, förenad med kroppen, och derföre hette dö
att andas; äfvensom man i vissa landskaper ännu säger: sjalas.
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genom sin begränsning till det yttre, vara densamma, fastän

skenbarligen, d. ä. såsom Individ, Lifvets idé: oändlighet,

sammanlagd med materiens idé: ändlighet, måste i detta hän-

seende utgöra en summa, som är den högsta på detta klot ^).

Derföre kallas också menniskan en liten verld. Hennes tanke

och fantasi omfatta och upphinna alla sferer; hennes lifsprincip

tillegnar sig alla jordens alster, äfven sjelfva dess gifter, och

hennes mekaniska förmåga och färdighet liknar alla djurs;

men under dessa inre och yttre stridiga företeelser är hon

ändock blott etl enda Helt,

5, Helsa; Sjukdom.

Då vår organism icke kan till sig sjelf vara ett full-

komligt Helt, utan genom sina delars rätta förhållande till

detta Hela; så måste Helsa vara likstämmighet (harmoni) e-

mellan delarna af denna vår organism, och Sjukdom tvärtom

vara rubbning i dem (disharmoni). Då nu menniskan såsom

en afspegling af hela verldslifvet, kan i verksamhet och njut-

ning tillegna sig allt, så måste hon äfven vara underkastad

alla kroppsliga lidanden. En fullkomlig organism blir således

blott ett ideal; ty all helsa måste vara relatif, om den ej

skall upphäfva begreppet om dödlighet. Och likasom Lifvet

(det oändliga), äfven under sin inkarnation, har milliontals skep-

nader, hvarunder det framträder (såsom vilja, afsky, sorg,

fruktan m. m.) så antager äfven ämnet, förmäldt med Lifvet,

mångfaldiga olika skepnader i helsa, sjukdom, svaghet, styrka

0. s.’ V., fastän så väl det ena som det andra endast äro

företeelser i de gradvis vexlande grundformerna, och således

tillhöra organismens enhet till sig sjelf.

Häraf skälet, hvarföre en rätt betänkt uppfostran icke

kan afse blotta sinnets och förståndets utveckling (det dyna-

miska) utan måste syfta till organismens Helhet, d. v. s. äf-

‘^) Enligt hvad vi förut sagt, kan här, med materiens ändlighet, icke for-

stås dess totala tillintetgörande, utan endast dess beständiga vexling i form d.

V. 6. dess beroende af allt utom sig i tid och rum, såsom vilkor för formen.
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ven bestämma huru ynglingen bör näras, badas, härdas i luf-

ten (det kemiska) för att icke genom veklighet förslappas, och

tillika anordna hans rörelse, hvila, kroppshållning och tek-

niska färdigheter m. m. (det mekaniska). Endast detta till-

hopa är en fullständig uppfostran. Häraf äfven skälet hvar-

före en sjuk ej allenast får sig bestämda de läkemedel och

födoämnen, som äro honom gagneligast (det kemiska), utan

äfven hans rörelse, hans ställningar under hvilan (det meka-

niska), och det sätt hvarpå hans kinkiga lynne m. m. måste

behandlas (det dynamiska). Endast detta tillhopa är en full-

komlig sjukvård. Som hufvudämnet för denna bok är den

mekaniska behandlingen af menniskoorganismen, så börja vi

med att först betrakta denna grundform.

6. Den mekaniska grundformen.

Allt, som lefver, rörer sig; ty Lifvet i förening med

materien är sjelft en fortsatt förändring i tid och rum. Men

vehikeln för en frivillig rörelse är muskelkraften (den meka-

niska grundformen), fastän dennes förmåga att röra sig är lifs-

kraften sjelf d. v. s. det dynamiska i förening med det ke-

miska och mekaniska. Denne senare agenten kan höjas eller

nedstämmas, antingen genom kemisk eller dynamisk inverk-

ning. Starka drycker och häftiga sinnesrörelser bevisa både

det förra och det senare; och båda förenämde agenter till-

hopalagde göra inverkningen ännu större, såsom vid feberyrsel,

fallandesot m. m. förnimmes.

Då nu den mekaniska grundformen blott är en, så måste

äfven lagen för dess yttringar vara blott en; och då man

med ordet gymnastik vill uttrycka rörelser, som äro enliga

med menniskoorganismen, så måste gymnastiken, ehuru mång-

faldig i sina former, dock alltid vara blott en till organismens

idé. Sålunda sammanfalla de olika begreppen af aktif och

j)assif rörelse till en och samma grundform, nämligen orga-

nismens mekaniska agent. Rörelsernas olikhet bestämmes af

subjektets olika behof, och de höra således blott till en och
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samma grundform antingen de i pedagogiskt afseende användas

såsom ett förvaringsmedel (preservatif) eller i medikalt afse-

ende för att häfva en redan framträdd sjukdomsform. Så i

det ena som det andra fallet syftar gymnastiken att beverka

organismens harmoni, och dess yttringar höra alltid till den

mekaniska grundformen; fastän (såsom vi förut sagt i det tredje

stycket) ingen af de tvänne andra grundformerna dervid bör

förbises.

7. Den kemiska grundformen.

Är den mekaniska grundformen blott en, så måste den

kemiska äfven vara det; emedan, (som vi förut sagt, i det

tredje stycket) de begge äro blott ett qvalitatijt uttryck af Lifvet

förent med materien. Då nu den kemiska grundformen blott är

en, så kan man lika så litet tänka sig denna flerfaldig, som den

mekaniska. Häraf följer, att allt hvad vår organism tillegnar

sig af den yttre naturen, står under en och samma grund-

form, nämligen den kemiska, och att likaså litet som den me-

kaniska grundformen kan sönderfalla i frisk- och sjukrörelse,

likaså litet kan den kemiska grundformen till sin inre betydelse

sönderdelas i läkemedel och födoämnen (medikament och ali-

ment). Allt som blifvit tillagadt i det stora köket, hvilket

man kallar apotek, och i det lilla köket inom vårt hus, bi-

bringas, emottages, förenas och söndras af vår organism me-

delst samma organer och efter en och samma lag ^).

En långt drifven hunger eller törst är åtföljd af allmän

nedstämning i organismen, af feber, yrsel, raseri och omsider

döden. Mat eller dryck, hvarigenom alla dessa sjukdomsfor-

mer och deraf föranledd död kunna häfvas, måste således

Må den inskränkta sjelfkärleken bele detta yttrande! Det vederlägges

derigenom likaså litet, som det på minsta vis kan nedsätta den sanna medicinen

från hennes vetenskapliga högsäte. Hennes värde som vetenskap utvidgas i sam-

ma mon, som hennes inre väsen framträder utan yttre flärd. Ett pulver eller

piller betyda lika litet i materielt afseende, som en mekanisk vridning eller

tryckning på en kroppsdel; men idén af dessa kemiska eller mekaniska formler,

rigligt använd till organismens idé, utgör bådas enda och sanna värde.
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äfven vara ett medikament, så vida det användes med afse-

ende å subjektets stämning. Missbruk har förändrat allt: hvad

som förr var mat är nu medikament och tvärtom ®).

Man invänder, att rigtigt använda läkemedel yttra sig i

organismen blott genom sin motverkan på vissa delar af den-

samma, och således mera partielt rigta sin verksamhet på

den sjukliga delen. Detta är sannt. Men enahanda är också

förhållandet med födoämnena; ty, såvida de icke äro likartadej

måste de också hafva olika beståndsdelar^ och följakteligen

olika yttringssätt, d. v. s. olika verkningssfer i organismen.

Vore det icke så, skulle organismen till sig sjelf icke kunna

vara olika i dess större och mindre delar, och således äfven

likartad både till sina allmänna och enskilta systemer. Man

säger väl att starkare och svagare födoämnen, t. ex. kött,

och vattensoppa m. m. afgifva samma organiska beståndsde-

lar. Vore det så, borde produkten af tvenne olika krafter

('födoämnen), lagda till en och samma grundkraft (^den orga-

niska), utgöra en och samma summa, d. v. s. blifva alldeles

lika i sin verkan, hvilket är orimligt. Således kunna olika

födoämnen, hvarken i qvantitatift eller qvalitatift hänseende

meddela kroppen samma organiska beståndsdelar, hvilket äf-

ven förnimmes af den olika verkan, som hvart ett födoämne

har både för och efter matsmältningen. Försigtiga läkare gifva

sjuklingen stundom endast brödpiller, sockervatten, m. m. Att

tro det dessa ämnen icke äro hvad man förstår med medi-

kament; emedan de såsom sådane blott kunna verka på den

dynamiska potensen, vore äfvenledes origtigt och stridande

mot det grundbegrepp af organismens enhet^ som förut är

framstäldt i det tredje stycket.

Äfvenledes göres det inkast att gifterna icke kunna vara

födoämnen. De äro det likamycket, som de hetsigaste kryd-

dor eller som opiumj hvars saft är hvardagsdryck för Öster-

länningen. Båda skada organismen, när de missbrukas; så

Tropikens kryddor äro nu mat för de förfinade klasserna, men medika-

ment för vår bonde. En ringa portion af peppar kurernr honom, men icke de

förra. Hvitlök, fordom ett nordiskt födoämne, såsom ännu hos Ryssen, har
blifvit inskränkt till ett läkemedel hos oss.

Ung, IIL 29
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äfven hvarje annat missbrukadt medel af hvad beskaffenhet

som helst. Lagen för vår organism är den, att affjerma allt,

som dermed ej bör eller kan förenas. Detta, säger man, är

just fallet med gift; men huru kunde qvicksilfret verka ända

till tändernas och andra delars förstörelse, om kroppen blott

och hart reagerade mot detsamma? Däremot har man sett

menniskor, som så vant sig vid att förtära gift. att de om-

sider icke kunnat dö, utan genom de största doser. Berättel-

serna om långsamma förgiftningar t. ex. med aqua tophana

0. d. torde bevisa att vid desamma, gifterna assimilera sig

med kroppen. Då man mot febrar och andra åkommor an-

vänder arsenik, verkar väl detta genom reaktion, men alla

födoämnen, äfven de oskyldigaste kunna sägas reagera på or-

ganismen. Förutan konflikt mellan denne och födoämnet,

skulle detta senare hvarken kemiskt upplösas eller mekaniskt

kringföras i kroppsdelarne, ännu mindre derå yttra någon ver-

kan och således icke heller någon återverkan (reaktion). For-

men, under hvilken dessa indigestibla ämnen gifvas, bestämmer

visserligen till största delen möjligheten af deras assimilation.

Sålunda verkar gullkulan blott mekaniskt genom sin tyngd,

men gullpulvret kemiskt; emedan det under en mera fördelad

mekanisk form, kan af sugkärlen upptagas. Likaså jernet,

brukadt under samma former. Man har stundom sett menni-

skor dagligen förtära flintstenar och glasstycken. Är väl detta

mera förenligt med vår natur, än metallerna och deras be-

redningar? Om deremot dessa icke verka annorlunda än som

kaustika retmedel, så är ju detta allt, hvad som i allmänhet

vinnes och åsyftas genom starkare kemiska inverkningar. Hvad

man i allmänhet kallar medikament verkar fort på oförderfvade

naturer, så äfven det man kallar aliment; men den sjuke blir

icke frisk af det senare och måste ofta fåfängt försöka det

förra. Det är merendels blott en qvanlilalifj icke en qvali-

talif princip, som ligger till grund för detta. Om måttlighet

i mat och dryck är nyttig för den friske, måste hofsamhet

i läkemedlens bruk äfven vara ett vilkor för den sjukes för-

bättring. Den mekaniska agenten är äfven i detta hänseende

lik den kemiska. Okunnigt folk kallar det en stark natur,
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då dosen af det kemiska medlet måste fördubblas, men dels

förhåller det sig tvärtom, dels beror detta af serskilta perso-

ners organiska mottaglighet för olika inverkningar. Så är det

äfven med den mekaniska inverkningen. Den mest genom-

gripande sjuklighet är just den, som yttrar sig såsom torpid

svaghet, hvarvid sjuklingen senast anger verkningen af en

rörelse, hvilken hos friskare organismer strax förnimmes, t. ex.

genom blodets kastning, lokalömhet m. m. Likasom inverk-

ningen af ett kemiskt medel stundom framstår i samma ögon-

blick, som det meddelas kroppen, så framträder äfven den

mekaniska inverkningen vid minsta beröring på en nerf utan

någon synbar orsak eller mekanisk ändring i kroppens yttre

delar.

Dessa likheter mellan den mekaniska och den kemiska

grundformen skola fullständigare framställas i det trettonde

stycket.

8. Den dynamiska grundformen.

Då hvar och en af förenämde tvänne grundformer, un-

der hvilka de olika företeelserna framstå i vår organism, är

blott en enda, så måste äfven den dynamiska grundformen,

hvarunder lifvet i sin högsta potens framträder uti organis-

men, vara blott en enda, fastän den uppenbarar sig på oänd-

ligt olika sätt, allt ifrån förnuft intill den allraobetydligaste

verkning eller förnimmelse i den allraminsta punkt af vår

organism. Härigenom blifver också menniskan den fullkom-

ligaste af alla varelser: Guds beläte, enligt skriftens uttryck.

Men då menniskan ensam kan framstå, såsom det högsta,

förmedelst sin högre fullkomlighet; så kan hon äfven bli den

lägsta af alla varelser, om hon nedstiger från denna gudahöjd.

Derföre har också endast hon pligter; men icke de öfriga

djuren. Som kropp och själ göra menniskoväsendet till elt

helt, så kunna de icke heller serskilt utbildas, utan på en-

deras bekostnad. Vilden och filosofen äro i detta fall lika

lottade.
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Det är tvifvelsutan orätt att i sitt urbegrepp vilja skilja

lif och förnuft. Enligt hvad vi anmärkt i det tredje stycket, är

förnuft lifvet i sin högsta frihet, hvarunder menniskan endast

brukar den materiela vehikeln af formler; ty från begreppet

menniska kan begreppet materia icke helt afsöndras; hon

vore då blott en ande. Genom dessa formler är förnuftet

d. V. s. lifvet i sin högsta betydelse, sig sjelft ovetande, fästadt

vid ämnets bostad, jorden; fastän, förglömmande sig sjelft som

individ, det endast söker sin frändskap med Alltet (universum).

Lifvet, organiskt bestämdt genom materien och förnim-

mande sig såsom individ, handlar, som sådant, endast dyna-

miskt, d ä. medlande mellan det ändliga och det oändliga.

Äfven i denna skepnad är lifvets omöjlighet att hvila likaså

verklig, som då det, i fullkomlig frihet från materien, fram-

träder som förnuft. Den dummaste kan tänka, om än väckt

endast af sina sinnesverktyg; men han förnimmer icke sjelf,

att han tänker; ty de materiela inverkningarne öfverväga hans

förnuft. Så blir äfven tankspriddhet lätt förklarlig, nämligen

genom en organisk ojemvigt, och orätt kallas detta tanklöshet;

ty denne senare uttrycker materiens högre välde hos menni-

skan.

Man anmärker att många stora tänkare och skalder varit

lylta eller sjukliga; att man kan mista en arm eller ett ben,

och likväl fortgår det dynamiska, och det kemiska förhöjes.

Detta allt är i vissa häjiseenden sannt; men månne icke dessa

tänkare och skalder blifvit större, om deras kroppsförmögen-

heter varit fullkomligare? Den friskaste är icke i stånd af så

starka själsansträngningar strax e[ter måltiden som före den-

samma; skulle då icke en sjukling äfvenledes bero af den

kemiska inverkningen? Och har ej den lytta menniskan upp-

hört, att såväl i kemiskt som mekaniskt afseende vara ett

helt? Brist på viljans fullkomligare verktyg, således på hennes

tekniska vehiklar, närmar henne ju till en lägre djurklass; ty

viljan är lifvets frihet subjektift framställd, liksom förnuft är

lifvets frihet objektift betraktadt. Således utgöra båda till-

hopa menniskovarelsen i sin högsta betydelse.



453

9. De tre grundformernas motsvarighet i naturen.

Det torde icke vara orätt, om man anmärker, att dessa

tre grundformer hafva sina motsvarigheter icke allenast i men-

niskoorganismens egna företeelser, utan äfven i den yttre na-

turen. Båda delarna tyckas lätt förklarliga, då nämde orga-

nism, såsom den fullkomligaste, måste på en gång vara en

afbild af denna senare och tillika stå i det nogaste samband

med sig sjelf, se det fjerde stycket. Vi finna således till dessa

tre grundformer en motsvarighet i de tre naturrikena, hvari

djurriket kan uttrycka den dynamiska, växtriket den kemiska,

och metallerna den mekaniska grundformen. Det första, hvars

former äro sferiska, uttrycker sig lika mycket genom sina

stora, organiska centralappareljer: hjertat, lefvern, hjernan, som

förnämligast genom viljan, och en högre dynamik. Det andra,

cylindriskt till sina former, likasom magens inelfvor och blod-

kärlen, och till sitt lif fjettradt vid rum och tid, förenar med

sig andra ämnen eller förenas med dem och har dymedelst

en kemisk karakter. Det tredje, hvars former äro dels lini-

ära, dels krystalliskt mångvinkliga och hvars lif endast kan

yttra sig inom de trångaste beting af kohesion, attraktion o.

s. v„ har dymedelst det mekaniskas begränsning, fiberlinien

och lamell-lagret, till sin bild.

Äfven kunna de tre zonerna jemföras med mennisko-

organismens tre grundformer. Den heta zonen (den kemiska)

har den högsta vextlighet och färgspel, de vildaste djurarter

och menniskor. Den kalla zonen (mekaniska) har minsta färg-

spel och vextlighet, mesta mörker och berg, minsta antal af

djur och menniskor. Den tempererade zonen (dynamiska)

har jemvigt i vextlighet och befolkning, glädlighet och konst-

sinne.

I anseende till organismen sjelf, kunna dess tre grund-

former anses hafva en motsvarighet i organismens tre hufvud-

systemer, så i centralt som periferiskt hänseende. Hjernan är

hufvudpunkten för nerfsystemet, hvilket tyckes representera

den dynamiska grundformen. Hjertat och lungorna, hufvud-
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sätet för cirkulationssystemet, samt lefvern och mjelten tyckas

föreställa den kemiska grundformen. Arrnar och ben samt

bålets stora muskelapparat kunna motsvara den mekaniska

grundformen.

Äfvenledes finnes i menniskoorganismen en viss likstäm-

mighet mellan de tre grundformerna och de trenne tempera-

menterna, af hvilka det sangviniska motsvarar den kemiska,

det flegmatiska den mekaniska och det koleriska den dyna-

miska grundformen. Det fjerde eller det melankoliska (ner-

vösa), en olikartad blandning af de föregående, är icke ett

sjelfständigt temperament, utan snarare en sjukdomsform, och

är derföre, ej utan skäl, af nyare fysiologer uteslutet. Om
man än ville antaga att dessa förenämde temperamenter äro

orätt definierade af forntidens lärde, och man i stället ville

anse dem efter ett nyare bedömningssätt, såsom härrörande

af encephaliska förhållanden till hela organismens öfriga delar;

så hafva de likväl samma motsvarighet till de tre grundfor-

merna, hälst dessa, enligt hvad vi sagt i det tredje stycket,

endast äro till såsom nuancerade uttryck af Lifvet i förening

med materien.

Likaledes kunna andra begrepp om menniskoorganismen

bestå med dessa tre grundformer; ty produktiviteten är det

dynamiska, assimilationen det kemiska, och evolutionen före-

ställer motsvarigheten af det mekaniska. Det första är natu-

rens hemliga verkningskraft; det andra dess ofullständigare

framträdande i organiska former och den tredje dessa formers

högsta utbildning under de serskilta lefnadsperioderna.

10. De tre grundformerna hos individen.

Som ingen materia finnes i verkligheten till, ty gudom-

ligheten uttryckes endast derigenom, att ingen punkt finnes,

hvarest hon icke framstår, eller, såsom skriften säger: den är

allestädes närvarande; så måste h varje ting vara ett ting för

sig sjelft, annars vore det icke till. Existens är derföre be-
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slämmelse af hvad ett ting är: det vill saga, att det verkli-

gen finnes. Men hvart och ett så kalladt oorganiskt ting blir

äfvenledes organiskt just för det, att det är någonting sjelft.

Då hvarje organism står i oupphörlig beröring med den

yttre verlden, hvars inverkningar i flerfaldiga afseenden stund-

ligen anslå den, och då en och samma organism äfvenledes

beror af sina egna delars olika förhållanden sins emellan, så

måste den, liksom allt annat i verlden, stå i en ständig vex-

ling och aldrig kunna tänkas eller ett enda ögonblick vara

lika med sig sjelf; ty lifvet kan icke tänkas annorlunda; då,

säger jag, förklarar sig begreppet af individ (subjektivitet) för-

nämligast genom omöjligheten af likhet emellan två väsen,

hälst de icke kunna hafva någon beslående likhet till sig

sjelfva. Då nu ingen, hvarken i psykiskt eller fysiskt afse-

ende, kan gifva någon bestämd egenskap åt en organism,

hvilken deri förut icke haft sitt medfödda typiska anlag, så

är individualiteten dymedelst räddad och den moraliska prin-

cipen för hvarje individ sålunda orubbelig.

Själens och kroppens förmögenheter äro förut bestämda

genom individens bestämmande, och deras utveckling är tidens

verk; men derigenom bibehålies organismens enhet i ännu

högre betydelse, och alla de moraliska band, som fängsla sjelf-

sinnet (egoismen), blifva dymedelst heliga i samma ögonblick,

sorn menniskan sträfvar till en högre fullkomlighet.

Den beständiga konflikt, hvaruti hela organismen punkt-

vis måste stå till sig sjelf, är, såsom uttryck af Lif, äfven

ett uttryck af fridj och kan icke förnimmas förrän sjukdom,

d. V. s. en rubbning inträffar i denna förut jemlika verkan

och motverkan emellan delarna. Den friske förnimmer icke

blodets omlopp, matens sm.ältning, hjertats, lungornas och tar-

marnas rörelser, m. m., och likväl är allt detta verkligheter.

Det gifves under menniskans tillvaro här i tiden blott två

momenter, hvarvid de trenne grundformerna kunna anses lik-

stämrnigt sammanverka, enligt den typ, hvartill deras produkt

syftar; derföre äro också dessa de mest betydande för menni-
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skovarelsen; de äro: existensens början och dess slul, d. v. s.

organismens första inträde i tiden och dess allrasista trädande

derur.

\\, Födelsen.

I sitt första moment, eller, ordagrannt taladt, i aflelsen,

måste organismens alla tre grundformer, liktidigt verka i sin

högsta fullhet. De tu äro då ett, som skriften säger: den

manliga och den qvinliga principen sammanträffa i ett och

samma moment och till sin högsta potens. Deraf njutningens

höjd; deraf organismens nedstämning efteråt. Den, hos båda,

liktidiga öfverspänningen af alla tre grundformerna måste be-

verka den förra, och den senare blifva genom isoleringen,

desto mera ingripande.

Allt hvad som i detta moment är abnormt i de tre grund-

formerna hos det förenade dubbelväsendet blir orsaken till

de ärftliga lyten eller sjukligheter, som hos fostret uppstå;

och likasom sjukdomstecknet till formen skiljer sig från sjuk-

domen, se sjuttonde stycket, så vexlar äfven ärftlig sjukdom

sin form från ursprunget och visar sig de första åren blott

som sjukdomsanlag; men framträder omsider efter utvecklings-

perioden, i sin urform^ likasom andra fullt bestämda åkommor.

En venerisk far får friska barn, men smittan framträder inom

få år. En venerisk mor får strax sjuka barn; ty den qvin-

liga principen (passiva), är motsatt den manliga (aktiva). Att

barnet strax blir sjukligt kommer icke deraf, att modren i sig

burit fostret; ty då skulle en son eller dotter aldrig få fadrens,

endast modrens lyten. Det är tvärtom mycket allmänt att

sonen får modrens, dottren får fadrens lynne och lyten. Na-

turens mångfald i form fordrar detta, och på samma sätt kroi-

sera ofta ärftliga lyten och krämpor i samma slägtlinier, och

det är då begripligt, hvarföre hvarannan individ af samma ätt

kan hafva förstånds eller kroppslyten, eller den lytta brödren

får friska barn och den friska brödren lytta, oaktadt begges

makar äro lika friska.
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Dubbelheten af könsföreningen gör det möjligt för menni-

skan, den högsta bland alla organismer, att frambringa en sig

likavarande organism, ty utom denna sexualhopsmältning skulle

individen, såsom ensamt aflande och frambringande, dö, lika-

som plantan och insekten, och menniskan således aldrig kunna

gå till sitt syfte hör i tiden, och på detta vis uppfylla jor-

dena; utan försvinna som dessa, sedan hon frambragt sin like.

Derföre är också hermafroditismen ett uttryck af organismens

ofullkomlighet, och denna form framträder mera hos djuren,

ju lägre de stå i naturordningen. Derföre är äfven en lyck-

lig ägtenskaplig förening erkänd af alla tiders visa, såsom

jordlifvets högsta sällhet. Existensens fortvarande måste ge-

nom faders- och moderskänslan mista sin egoistiska skepnad,

förmedelst de mödor och pligter, som dessa känslor ålägga.

Efter aflelsen (konceptionen) röjes organismens bestän-

diga strid med den nya deri bofästade organism, hvilken stän-

digt söker att besegra den äldre. Dymedelst uppstår hos

modren en beständig fluktuation emellan alla tre grundformerna

och de framträda antingen som oro, under vako eller sömn,

dysterhet, svartsjuka o. s. v (dynamiskt) eller som kräknin-

gar, åtrå efter onaturliga födoämnen m. m. (kemiskt) eller så-

som kramp, konvulsioner m. ra. (mekaniskt).

Alla dessa vexlingar beherrska organismen tills det vig-

tiga ögonblick inträffar, då lifvet och döden stå på hvar sin

sida om modren. Då verkar i olika momenter än den me-

kaniska kraften i sin högsta potens, och de andra två tyckas

hvila, än åter emellan verkarna är dynamikens välde högst:

hopp och ömhet vexla om under dessa ögonblick. Endast i

abnorma förlossningar har den kemiska agenten öfvervigt re-

dan i början. I naturliga förlossningar tyckes det dynamiska

och mekaniska skifta, och det kemiska agerar blott neutralt,

genom uttömningar ur lifmodren, och efter födelsen genom

allmän stegring af hudutdunstningen. När den nya jordvarel-

sen framträdt i dagen, blir åter frid och hvila. Det dyna-

miska återtar nu sin högre magt hos modren; men fostret

erfar den kemiska inverkningen genom luften, för att ur detta

lifvets rike hämta sitt första verop. Det dynamiska slumrar
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ännu hos fostret och dess mekaniska vehiklar försättas små-

ningom i verksamhet; så måste det tillgå, om en varelse skall

fullkomnas till menniska. Den måste då mogna långsamast

af alla varelser; likasom eken, det starkaste af träd, vexer

långsamt emot de svagare.

12. Leinad och död,

Lefnaden, existensen såsom fortsatt, kan kallas den yttre

formens oupphörliga oscillation emellan den manliga och qvin-

liga principen; men menniskoåldrarne motsvara de tre orga-

nismens grundformer. Barndomen är obestämd både till ande

och form. Den är elementernas undulation. Vågen har ännu

icke stannat; den visar ännu icke om den skall luta mera

åt ena eller åt andra hållet. I ungdomen tycks den kemiska

agenten verksamast; deraf denna beständiga oro och storm

af passioner. I mannaåldren röjes en betydligare jemvigt

mellan det kemiska och mekaniska; således framträder det

dynamiska mera fritt; deraf den tilltagsenhet, den verksamhet

och det mod, som utmärker mannen. I ålderdomen visar sig

synnerligast den mekaniska agenten. Värme, matsmältning,

verksamhet aftaga; minne, mod och glädje försvinna; och en

hög ålderdom går, som man säger, öfver till barndom. Samma
undulalioner framstå i organismens systemer. Vi hafva förut,

i det nionde stycket, omtalat dessa grundformers likstämmighet

i de öfriga organismens företeelser, och vi ämna, att ännu tyd-

ligare handlägga detta i det trettonde och fjortonde stycket.

Men ännu återstår att orda om födelsens motsvarighet: döden.

Liksom tillblifvande är den högsta samtidiga potensering

af alla tre grundformerna i menniskoorganismen, se det elfte

stycket, så kan man säga att dödsrnomentet är en motsats der-

till och dessa tre grundformers jemlika nedstämning i ett och

samma moment. Man måste antingen förutsätta, att menni-

skan förnimmer huru och när hon dör, eller också att den

dynamiska grundformen är lika nedstämd med de öfriga två.

Allt sjelfmedvetande tyckes försvinna i dödsrnomentet. Så
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äfven vid det vanliga insomnandet. Sömnen kallades derföre

hos de gamle dödens broder eller afbild. Personer, som med

yttersta mod gått döden till mötes på schavotten eller på strids-

fältet, hafva gifvit lika litet tecken till förnimmande af detta

moment, som enhvar annan derunder.

Är döden ett totalt öfvergående från det subjektiva, så

måste den vara ett totalt öfvergående till objektiviteten, och

varelsen dymedelst icke kunna förnimma sig såsom varelse

(individ). Aflelsen och döden stå i detta afseende på samma

indifferenspunkt.

Således tyckes att, i döden, det dynamiska måtte vara

lika litet hufvudagent som det kemiska och mekaniska. Lifvet

och materien äro liksom återförsonade i detta sista ögonblick,

och fastän deras afsked ofta är smärtans högtid, en motsats

till aflelsen; så blir dock följden af detta afsked frid, då tvärt-

om aflelsens följd blifver strid. Lifvet tyckes stundon? liksom

bereda sig till denna skiljsmässa från materien; ty vanligen

förhöjes det dynamiska kort före döden, antingen genom reli-

giös undergifvenhet, såsom hos lungsigtige, eller genom en

heroisk ståndaktighet, såsom hos nervsvage, annars så ytterst

retlige, eller genom en våldsam yrsel, såsom hos febersjuke.

Äfven den kroniske sjuklingen känner sig må bättre kort före

döden. Ja, de som hastigt dö af slag, hafva vanligtvis kort

förut en dynamisk öfverspänning, såsom munterhet, lättrörlig-

het, vrede, o. s. v. Öfvergången till denna dynamiska lyft-

ning är ofta motsatt den materiela förnedring, hvari den dö-

ende under sin lefnad framstått. Den snålaste varelse utdelar

då sina förut så kära, samlade skatter. Gudsförnekaren, som

under sin lefnad trotsat både död och evighet, blifver oftast,

antingen af vek fruktan eller ren omvändelse, öfverförd till

de mest religiösa betraktelser; och den hatfulle, hvars sinne

ingenting kunnat förmildra, räcker i detta vigtiga ögonblick

en försonande hand till sin fiende. På delta sätt besannas

uttrycket att döden är lifvets seger.

Materien söker väl också ofta att arbeta sig opp genom

en känsla af hunger eller törst o. s. v. kort före döden, men
det är blott en afskedsmåltid, som den begär. Att fullständigt
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utveckla det vigtiga ämnet om existensens fortfarande efter

döden, hörer icke hit; likväl fordrar sambandet med det före-

gående, att några ord yttras derom. Såvida man icke an-

tager, att anden, efter detta jordlif afläggande all kroppslighet,

absorberas i Allifvet, gudomlighetens högsta idé; så torde den

satsen kunna gälla, att såsom den materiela begränsningen

här i liden bestämde individens varande, så måste äfven lif-

vet i en mera förädlad omslutning kunna tänkas individuell

fortgående; ty annars blefve individen genom döden detsamma

som Gud, d. V. s. oändlig, sig sjelf bestämmande. Mennisko-

anden, fortlefvande i en mera utvidgad sfer, känner deremot

icke den begränsning, som vidlåder kroppsligheten här nere i

tiden och rummet. Måhända båda dessa begrepp öfverens-

stämma med vår heliga skrift: i förra fallet heter det, att

den döde får se Gud ansigte mot ansigte; i senare fallet gäller

begreppet om de dödas uppståndelse, eller som apostelen sä-

ger: en ny ande och en ny kropp förvänta vi genom Her-

rans kraft.

13. De tre grundformernas likstämmighet i organismens

yttre företeelser.

Vi hafva i det föregående sökt visa de tre grundfor-

mernas motsvarigheter i den yttre naturen och i mennisko-

organismens allmänna lagar; vi kasta nu ögat på de i den-

samma serskilta företeelser, hvilka väl stå under dessa lagar,

men ändock hafva individualitetens begränsning.

Betraktad såsom ett enda helt, har menniskoorganismen

sin yltre och inre likstämmighet för hvarje grundform, d. v. s.

alla de fenomener, som medelst yttre ting kunna mekaniskt

beverkas i menniskoorganismen, hafva uti densamma sin gifna

grund, liksom hvad af yttre ting kan kemiskt beverkas i vår

organism, har i densamma sin motsvarighet, allt med vilkor

af graduerad förändring efter organismens helso eller sjuk-

domstillstånd. Samma förhållande röjes i det dynamiska.
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Men denna likstämmighet 8r icke nog. Organismens en-

het fordrar, att äfven uti individens minst betydande förhål-

landen, den strängaste likstämmighet måste finnas emellan

dessa tre grundformer, d. v. s att alla de yttre fenomener,

som den kemiska agenten kan beverka, kunna äfven likstäm-

migt af den mekaniska eller den dynamiska agenten fram-

bringas,

En hvar vet att svettning, kräkning, samt hvarje annan

afföring, äfvensom yrsel, glädtighet, matlust, sömn kunna å-

stadkommas genom kemiska medel; fastän olika hos olika sub-

jekter. Samma fenomener kunna äfven, till mindre eller högre

grad genom dynamiska medel väckas hos personer med ret-

bar natur, t. ex. genom långvarig oro, genom hastig sorg, ge-

nom stark vrede eller våldsam förskräckelse, genom muntert

bordsällskap, en icke underhållande läsning eller samtal, genom

mycken tankeansträngning, genom en glad omgifning o. s. v.

Likaledes kan man äfven genom mekanisk inverkning

uppväcka yrsel, t. ex. om man vrider sig några hvarf om-

kring, med ögonen starkt fästade på en viss punkt, som är

lodrätt öfver hufvudet. Så kan man äfven uppväcka kräk-

ning medelst sjögång, våldsam gungning eller också blott med

ett finger, satt i gomhvalfvet, verka matthet och svettning

genom öfverdrifven kroppslig ansträngning, och efter en overk-

sam stillhet uppväcka liflighet genom en måttlig rörelse, samt

befodra sömn, matlust och öppning. Berörde mekaniska in-

verkningar äro företeelser, som den okunnigaste känner, och

likväl hafva senare tiders lärde förbisett dem, af idel upp-

märksamhet på den kemiska agenten allena.

Men det, som man minst bemärkt, är att rörelse äfven-

ledes kan kyla; ty man har liksom på förhand uppgjort att

rörelse kan endast värma. Den gör det visserligen, då fråga

är om sund behöflig värme; men den nedstämmer den osunda^

af yttre eller inre orsaker, beverkade upphetsningen. Betraktom

bonden, i stark solhetta arbetande på ängen; hans kropp är

vida mindre het än den rike lättingens, som i sitt skuggrika

rum sträcker sig på en kylig rörsoffa; och hästen, som, efter

starkt springande, ledes omkring, afkyles deraf hastigare, än
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om han strax får stå stilla. Han kunde icke blifva svalare

under denna omkringledning, om rörelse endast värmde; ty

rörelsen, ehuru ringa, skulle då, om icke föröka, åtminstone

underhålla samma temperatur i kroppen. En yngling eller

hetblodad man, som i sängen plågas af värme, blir afkyld

om han går häftigt af och an på kammargolfvet, oaktadt han

är påklädd och har vida mera betäckning än då han låg i

sin hårda och kyliga säng. Dansarn, flytande i svett, går

häftigt fram och åter i danssalen, der samma utdunstning af

ljus, svett och starka drycker fortfar, och han blifver ändå

svalare. Svettning kyler; och detta, jemte förändringen af de

olika vinklar i muskler, ådror, m. m., som i den ena och den

andra rörelsen måste uppstå, göra tillhopa afkylningen möj-

lig, oaktadt kroppen röres. Men det säkraste beviset är, att

en person, som är i full svettning, t. ex. i handen, på ryggen

0. s. V., äfven kan genom yttre mekanisk inverkning inom få

Ögonblick afkylas.

Värme är således icke en uteslutande följd af rörelse;

en jemt fördelad värme uppstår endast om kroppen rörer sig

efter sitt behof. Derföre kan hos en sjukling, som svettas

vid hvart steg, denna mattande utdunstning häfvas genom

afpassad rörelse. En hvar vet att kallbad efteråt värmer; att

man ock kan bringas till svettning om man dricker en mängd

kallt vatten, och att man tvärtom kan afkylas genom ett lagom

varmt bad, äfvensom man ofta fryser efter hetsiga drycker;

bränvin kan t. ex. likaså väl kyla som värma, hvarföre skulle

då rörelse endast kunna värma, icke kyla? Den sanna lik-

stämmighet, som finnes emellan organismens större sferer, måste

äfven finnas mellan dess mindre. Men vi böra erinra, att den

öfverdrifna hetta, som åtföljer febersjukdomar, kan af ingen

rörelse nedstämmas; ty dess väsen är helt annat än den värme,

som genom rörelse eller yttre ögonblicklig inverkan uppväckes

i vår organism. Vidare härom i nästföljande stycke.
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14. De Irenne grundformernas sammanverkan

inom organismen.

Naturen alltid lika oändlig i mångfald som följdriktig

i sin enhet af medel, tillåter icke att någon af dessa tre grund-

former fullkomligen saknas vid någon enda företeelse i menni-

skoorganismen
;

ty denna organism upphörde då att vara Ett

Helt; men hon befaller att en af dessa grundformer skall

hafva öfvervigt vid hvart fenomen, och att således genom en

beständigt afändrad olikhet emellan alla dessa tre hufvudytt-

ringar, en sig, ända till oändlighet, utvecklande växling i fe-

nomenerna skulle uppstå. Sålunda verkar det kemiska ämnet

dynamiskt genom sin inre betydelse af Lif, och mekaniskt

genom sin tyngd och retning; det mekaniska åter verkar ke-

miskt medelst förändring i vätskornas fart och värme, samt

dynamiskt genom lifsverksamhetens allmänna eller enskilta steg-

ring i serskilta kroppsdelar; det dynamiska verkar kemiskt och

mekaniskt såsom grundorsak och ledare emellan dem båda.

Organismens mekaniska och kemiska agenter kunna så-

ledes anses som motsatta poler och den dynamiska såsom

den linea, hvilken i obestämd vinkel emot dem utgår från

deras indifFerenspunkt. Ömsesidigt öfvervägande hvarandra

närma eller fjerma de sig denna linea; ty hon är upphållaren

i naturens våg, eller rättare: hon är naturen sjelf d. v. s.

lifskraften eller det inkarnerade Lifvet, och de öfriga två blott

vilkorliga betinganden för det skenbara eller materiela i Lifvet.

För att gifva mera åskådlighet åt denna sammanstäm-

ning af de tre grundformerna, vilja vi föreställa oss dem

under nedanstående symbol, hvari D betecknar det dynamiska,

K det kemiska, M det mekaniska och D

A Lifvet i sin högsta potens, och följ-

aktligen utgångspunkten för alla tre

hufvudagenterna. Om punkterna K och

M länkas i fortfarande jemvigt och D A

’) Som menniskoorganismens mekaniska grandform är hufvudämnet för

denna bok, så förbigår man här allt, hvad nyare forskningar utspanat af dess
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lodrätt, således rätvinklig till dem, betecknar detta en fullkomlig

organism; men en dylik är ett ideal, hvars verklighet i vår

tid och verldsdel icke kan finnas, se det fernte stycket. Olu-

stighet, krämpa, sjukdom d. v. s. organismen mer eller mindre

rubbad ur sin jemvigt, kan således bildvis föreställas om K
eller M punkten mer eller mindre stiger, mer eller mindre

sjunker.

För att åter häfva ojemvigten fordras då hufvudsakligen

att öka förmågan hos den agent, som minst verkar. De van-

ligaste och första inbördes förändringarna på den kemiska och

mekaniska skalan höra ännu under helsans område, såsom

inbördes vexelförändringar genom behöfliga födoämnen och rö-

relser m. m. Graderna dernäst tillhöra redan ett abnormt

tillstånd, yttrande sig såsom sjukkänsla t. ex. af trög mat-

smältning, olustighet, illamående af för liten eller för mycken

rörelse o. s. v. Vid större rubbningar i organismen, framstå

ännu större förändringar mellan punkterna K och D, eller M
och D. Ordentliga sjukdomsprocesser: feber, fallandesot m. m.

inträffa, och ju större missförhållande emellan förenämde punk-

ter, desto farligare och ohjelpligare sjukdomsforrn antydes deraf.

När öfvervigten af M eller K skiftevis vexlar, är detta redan

ett godt tecken, bevisande att ingen stående sjukdomsforrn

ännu fullkomligen bemägtigat sig organismen. Tänkes åter

punkten K nära till punkten D, d. v. s. om lifsprocessens

kemiska aktion hastigt närmar sig den dynamiska, så får den

mekaniska dymedelst en motsvarigt våldsam öfvervigt, såsom

vid konvulsioner, stelkramp m. m. I ett motsatt förhållande

får den kemiska agenten hastig öfvervigt, såsom i blodslört-

ning, nervslag m, m. Genom yttre indikationer tyckas stun-

dom alla tre agenterna vara lika overksamma (de tre linierna

söndrade) och organismen dymedelst stå på sin nollpunkt; lik-

väl fortgå hemlighetsfullt dessa agenters innersta funktioner,

fastän med högsta ojemnvigt sinsemellan, och det är liksom

kemiska grundform, och försöker med geometriska bilder SskSdliggöra organismens

inre och yttre företeelser, helst det är omöjligt att utfinna ett språk, som i alla

länder kunde gälla och tillika uttrycka den oändliga mångfald af mekaniska in-

verkningar, hvilka en sann gymnastik innefattar.
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vore de redan skilda från punkten A. Detta fenomen kallas

skendöd

Då menniskoorganismen i sin idé alltid förhåller sig till

sig sjelf såsom ett enda Helt, är det lika origtigt att uteslu-

tande syfta mera åt den ena eller andra af dessa tre grund-

former, enär fråga är om organismen i sin högsta betydelse

såsom frisk; likasom det vid sjukdomstillfälle vore origtigt, att

egenvilligt förbise hvilkendera af nämda tre organismens agen-

ter man Imfvudsakligast bör söka förhöja, fastän alltid med
hänsigt till de ivänne öfriga. Det vore således orätt att för-

söka gymnastiskt behandla en febersjuk, i hvars organism det

mekaniska redan är i full öfvervigt, genom blodets påskyn-

dade omlopp, andedrägtsorganernas häftiga rörelse, eller alla

leders våldsamma skakningar.

Af det anförda skönjes, att ju våldsammare rubbningen

är i organismen, desto hastigare och märkbarare brytes linien

KM och antar vinklar eller bågar. Som nu den kemiska a-

genten är lika oskiljaktig från den mekaniska och dynamiska,

som någon af dessa senare ifrån den förra; så måste det

vara omöjligt att genom blotta medikamenter hjelpa en kropp

i alla sjukdomstillfällen, hvarföre läkare äfven ofta ålägga pa-

tienten rörelse, eller anbefalla honom förströelser med läsning

0. a. d., ja, esomoftast endast gifva honom så kallade palliati-

ver, åsyftande en dynamisk inverkning, se åttonde stycket. Men

i sådana fall, der han inser den kemiska inverkningens otill-

räcklighet, och finner att patientens sjukdom alltjemt fortfar,

der måste då det kemiska icke vara den grundform, genom

hvilken helsan skall återbringas, och således en af de andra

två, antingen den dynamiska eller mekaniska, vara den, som

man bör begagna. Ty lika så origtigt som det vore att ålägga

en frisk att endast äta och dricka, aldrig söka rörelse eller

förströelse, lika origtigt måtte det vara att alltid i sjukdoms-

tillfällen uteslutande begagna blott den kemiska agenten, hvars

identitet, såsom medikament och aliment, vi redan förut om-
talat i det sjunde stycket Förfares på delta sätt, så ^öres denna

agent till den enda verkliga potensen i vår organism, och de

två andra densamma underordnade. Olika åldrar fordra olika

Ung. Ill, 30
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födoämnen, och hvad magen förut tålt, blifver med tiden ofta

skadligt; likaså blifva under sjuktillståndet näringsämnena för-

ändrade. Man säger ju vid allvarsamma sjuktillfällen, alt pa-

tientens kropp är för svag, att inga läkemedel mera kunna

verka, o. s. v. Det är då icke läkemedlet, som direkt ver-

kar, utan organismen sjelf, hvilken lillegnar sig detsamma, så

länge den är retbar, det vill säga, så länge den såsom ett

Helt kan verka, och detta Hela yttrar sig icke under en enda

grundform, utan under alla tre tillsammantagne, såsom här

förut ofta blifvit anmärkt; annars skulle, sedan man en gång

funnit ett läkemedel, som återbragt en kropp till helsan, denna

kropp icke kunna dö, så vida den alltid begagnade detta

medel. Det är just det vexelvälde, hvilket det mekaniska,

kemiska och dynamiska tillhopa utöfva i vår organism, som

gör, alt den aldrig kan vara densamma till sig sjelf, således

alltid dödlig d. ä. förstörbar; och likasom aflelsen är de tre

radiernes D, M, K liklidiga utgång från Lifvet i sammanbind-

ningspunkten A
;
så är döden dessa radiers samtidiga söndring

från punkten A.

45, Grundformerna i psykiskt afseende.

Vi hafva redan i början (andra stycket) anmärkt, att lifvet

är det Gudomliga, hvilket i allt bestämmer tillvarelsen (exi-

stensen), och ingen lär då med rätta kunna tillvita oss ma-

terialistisk ensidighet, då vi säga att de trenne grundformerna

äfven bestämma individens psykiska egenheter. Vi hafva tillika

försökt att i fysiskt hänseende, genom symbolen af en våg,

åskådliggöra dessa grundformer; och denna symbol blifver

kanske ännu mera beslåndande, så vida man rätt afser vår

mening i det följande.

Likasom häfslångens förlängande från A till K eller från

A till M. föröker verkningen hos K eller M, så höjes den

kemiska eller mekaniska agenten, ju mera dess utändar fjerma

sig från Lifspunkten A. Således se vi aldrig en mycket stor

och starkt frossande individ liflig. Dess dynamiska agent är
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likasom undangömd i den maleriela massan, och framträder

endast som högmod, bitterhet, o. s. v. Detföre hafva också

mycket slorvexta personer sällan fortplantningsförmåga. De

gamle valde mycket stora och föra män till herrskare; men

de gjorde det icke, såsom en snillrik författare ®) sagt, i öf-

vertygelse om dessas psykiska förmåga, utan på grund af

der.is fysiska öfvervigt: en nödvändig egenskap under fordna

näfverättstiden.

Men likasom det kemiska och mekaniska, d. v. s. orga»

nismens matenela uppenbarelser, föiökes genom sitt fjermande

från lilspunkten A, så måste tvärtom det dynamiska förlora

uti intensitet genom sitt fjermande ifrån A. Häraf den ytterst

subtila angifning. som röjes i den dynamiska grundformen vid

minsta smnesretning, allt efter som subjektet är svagare, det

vill säga: ju mor a linien D är utdragen från sitt ursprung

A; ty genom detta fjermande kan lifvet (A) icke framstå fritt

(såsom förnuft); emedan det dynamiska måste ständigt oscillera

emellan sm egen punkt D och lifspunkten A samt de båda

matenela yttringspunkterna K och M.

Lifvet (punkten A), det oändliga, kan icke minskas eller

ökas; men, såsom vi förut nämt, kan dess inkarnerade repre-

sentant lifskraften förändras och yttra större elb r mindre in-

tensitet, d. V. s. linien D (det dynamiska) kan förändras i

sin längd och sin riglnmg; ett fenomen häraf är galenskap,

hvilken har antingen en kemisk eller en mekanisk grund;

också lutar dervid linien D antingen åt K eller M linien.

Derföre äro galna både handfasta och storäiare. Deras van-

sinne yttrar sig antingen genom öfverdrifven kättja, högmod,

trätsjuka, o. s. v. (allt kemiska yttringar af blodets ojemna

kastningar till det mentala eller animala systemet); eller också

äro dessa galningar, oaktadt deras stora kroppsliga styrka,

stela, dödströga och slutna för alla intryck. Men om punk-

ten D fjermat sig så långt ifrån A, Lifvets fria tillstånd (för-

nuftet), att det dynamiska sålunda fullt förlorat sin intensitet,

såsom organismens upprätthållare; då plägar vansinnet yttra

®) Jeau Paul.

/
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sig i religiösa, mjältsjuka eller öfverlärda grubblerier och är

dä mera mildt, d. v. s. mindre maierielt till sin natur, fast

det uppstått och tilltagit genom den onaturliga rigtningen från

A punkten i stället för alt närma sig till densamma; ty ju

längre denna linia D-A blir emot vågbalken K-M, ju mera

måste den minsta vibration i denne senare inverka på D-A.

Må man icke förtyda denna bild! Min mening är icke att D
linien skall förkortas så mycket, att den nästan faller in i

punkten A; ty då skulle materien eller timligheten för en

sådan jordvarelse upphöra, och han beständigt handla mera

såsom ande, än som menniska.

Vare drtta en inledning till att förklara den sinnebild

af det psykiska, vi nu ämna framställa. Om vi tänka oss

linien K-M dragen i oändligi olika vinklar mot D linien, an-

tingen liggande rät mellan sina utändar, eller ock vinklande

sig sjelf vid punkten A; samt oändligt mänga bågar, som,

dels koncentriska, dels icke koncentriska, i hänseende till punk-

ten A (LifvetJ. med rigtning från K mot D eller från M mot

D stundom skära D linien, stundom icke hinna till densamma,

då skulle vi genom dessa bågars olika längd, deras olika

afstånd från punkten A, samt deras olika rigtnmgar mot den-

samma, måhända kunna föreställa oss huru psykiska anlag

hos olika individer olika gradueras; ty häraf uppstår en oänd-

lighet: 4. i vinklarnas grader, 2. i bågarnes längd och 3. i

radiernas längd, hvilken oändlighet motsvarar, hvad vi förut

ämnat framställa, nämligen den eviga nuanceringen, som är

dels emellan individer i allmänhet, dels hos hvarje individ

till sig sjelf i olika momenter.

Cirkeln, hvilken alltid varit det oändligas symbol, kan

väl också här lämpligast brukas såsom sinnebild af det psy-

kiska (Lifvets, Oändlighetens faktor i tiden). Längden eller

kortheten i cirkelns radier visar det fysiskas närmande till,

eller fjermande från medelpunkten, således Lifvet i sin högre

eller mindre frihet, d. ä. förnuftet i sin högre eller ringare

förmåga. Som hvarje cirkel innehåller fyra räta vinklar, så

kunna de grader, som uppstå i de vinklar, som vågbalken

K-M gör mot D linien, visa det fysiska systemets afändringar,
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i likhet med hvad vi förut sagt, och detta allt i förening

med det psykiska systemets afandringar hos olika individer,

sålunda den fysiska och moraliska existensen, sedda i en och

samma symbol.

Den till medelpunkten A närmaste bågen skulle då före-

ställa de högsta anlag eller karakterer, i hvilka det dynami-

ska är högst uttaladt och så vidare, allt som bågarne utvid-

gas och deras radier förlängas åt den kemiska eller mekaniska

potensens utändar. Likasom dessa två grundformer i fysiskt

afseende molekulsvis närmas eller fjermas i sina linier
;
så

måste i psykiskt afseende ett evigt olika närmande och fjer-

mande finnas emellan alla tre grundformerna. När bågen

öfvergår från M linien, men slutar på längre eller kortare

afstånd från K linien, eller tvärtom, eller också, likasom sön-

derfallande, obetydligt berör alla tre linierna M, K, D, då kallas

individen obestämd, utan egen grundkarakter. Delta är den

vacklande principen: organismens hermafr oditism, om man så

må yttra sig. Det är måhända icke orimligt, om man säger

att sjukdomsformernas graduationer på dt^tta sätt skulle kunna

åskådliggöras, enligt temperament och öfriga fysiska och psy-

kiska biförhållanden, hvilkas identitet med de tre grundformerna

vi förut omtalat i nionde och tolfte styckena.

16 . Sambandet mellan det fysiska och psykiska.

I afsigt att mera förtydliga den nyss framställda sym-

bolen, torde det vara lämpligt alt vidare orda om den psy-

kiska gradvexlingen i förening med den fysiska; ty båda två,

bestämmande samma individ, måste utgå från Lifvets och

materiens hemlighetsfulla förbund i tiden. Huru öfvervägande

det förra är mot den senare, inses lätt, då man betraktar en

hafvande qvinnas ringa materiela ersättningsmedel genom sömn

och föda. De dubbla kemiska och mekaniska agenlerne inom

henne sjelf och fostret, utgöra tillhopa ett fyratal, hvilket hennes

egen dynamik måste ensamt motväga; ty foslrets är snarare

menlig än gagnelig för hennes väsen, emedan allt hvad fostret
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lider måste hon lida af, och om det lider förmedelst modrens

lidande, så orsakar detta en dubbel ojemvigt hos henne. Der-

före blir också qvinnas lynne dystrare efter hvarje nedkomst,

om ock hennes helsotillslånd tyckes förbättradt och fastän

hennes fantasi ständigt försätter henne i det sorglösa barn-

lifvet, hvar gång hon smeker eller sköter sina små. Men det

är genom dessa Lifvets egna underbara företeelser, som dess

oändlighet tydligast uppenbarar sig.

I menniskolefnadens (existensens) allmänna fortgång, gif-

ves det tre multiplikatorer af organismens qvoter, motsvarande

dess tre grundformer. Dessa heta vilja^ d. ä. en mera dun-

kel eller redig sjelfförnimmelse (dynam.); näring: antingen

födoämnen eller luft m. m. (kem.); och rörelse antingen sjelf-

ständig eller beroende af organismens inre förhållande (mekan.).

De yttra sig hvarje ögonblick olika, till och med uti en och

samma organism och uti den allraminsta punkt deraf. Detta

är icke slump, det är nödvändighet; ty likhet kan likaså litet

finnas i det minsta, som i det största. Funnes den, då vore

Lifvet (det gudomliga) ändligt, icke oändligt, och det vore

således det samma som materien, hvars uttryck är begräns-

ning. Men viljan (det med materien förenade halffria Lifvet)

öfverspänd till lidelse (passion) eller nedstämd till fullkomlig

liknöjdhet, blir sjelf materiens slaf och, motarbetande sitt eget

upphof (Lifvet), drifver hon det materiela allt längre från huf-

vudpunkten A (Lifvet i sin frihet. Förnuftet). Näringen, drif-

ven till svälgeri eller också nedsatt till svält, nedstämmer den

kemiska agenten, och rörelse, drifven öfver den fysiska kraften

eller också nedsatt till lättja, förslöar den mekaniska. All öf-

vervigt tillintetgör jemvigten; och endast denne senare är ut-

tryck af helsa, se fjerde stycket.

Lifvet i sin högsta betydelse är, bör och måste vara

organismens beherrskare, och viljan är det i psykiskt afseende,

som lifskraften är i fysiskt, således måste de tvenne materiela

multiplikatorerna: föda och rörelse, närmast bero af den förra.

Hvad yttre tvångsförliållanden inverka på henne, hör icke hit.

Vi tala här om menniskoorganismen såsom ett Enda Helt,

icke dess beroende af yttre beting, såsom luft, värme, ljus,
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0. s. V. Men emellan vilja och förnuft finnes en medlare,

som kallas inbildning; liksom emellan viljan och materien finnes

en medlare, som kallas förnimmande (perception). Eit be-

ständigt vacklande emellan dessa båda utgör det dubbelväsende,

som röjes i vår natur; det mentala och animala, eller rättare:

det rent menskliga och det rent djuriska. Blandningen af

dessa båda utgör hvad vi kalla menniska i ordets hvarrlag-

liga betydelse. Framträdande, såsom en ren förnuftsvarelse,

aflägger hon denna sfinxbild ®).

Men då Lifvet förent med materien uttrycker sig under

materiel form, såsom idé, måste de psykiska företeelserna

kunna till någon del fysiskt angifvas. Många hafva vidrört

detta hemlighetsfulla ämne, och, utan afsigt att utgrunda det

outgrundliga i vår organism, vågar man här yttra några ord

om den synbarligaste materiela vehikel för det dynamiska:

nerverna. Dessa hjernans fortsättningar hafva sina rigtningar

både från och till densamma, och nervsystemet torde således

kunna anses som ett kommunikationsmedel emellan den högre

och den blotta djuriska naturen. Vår organism, betraktad

som ett Helt, måste förnimma allt, hvad som kommer inom

dess sfer, så vida vi anse Lifvet för organismens regulator.

Men hvad är detta förnimmande till sitt väsen? Om än vi

kunna antaga att den sympatiska nerven, åtminstone medel-

barligen, (invändigt genom ganglierna och på kroppsytan ge-

nom en utbredning, liknande den af syn-nervens i ögat), finnes

vid hvarenda punkt af vår organism; så är den i alla fall

blott en materiel vehikel för Lifvet, tillika med hela det öf-

riga nervsystemet; ett allmänt förnimmande yttras äfven af

de lägsta djur, och man nämner det känsel; men de hafva

icke redig uppfattning af det, som de förnimma. Vid sjuk-

domstillfallen är menniskan vanligtvis utan redigt medvetande,

derföre kan äfven den skickligaste läkare sällan sjelf bedömma

sitt tillstånd, då han är sjuk. Ägde sjuklingar ett redigt med-

9) Graduationerna i de psykiska företeelserna, torde förklaras i dessa få ord:

att menniskan såsom förnuft-väsen först måste förnimma ett intryck (känsla),

dernäst bestämma sitt eget individ efter detta intryck, sedan sätta den yttre

naturen i bredd med sitt individ, och slutligen fråntänka sitt individ och endast

afse alltet (universum).
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vetande skulle de sjelfva ofta kunna förutsäga sin dödsdag,

och hvarje medfödd eller åkommen krämpa skulle då rubba

vårt mod och vår verksamhet. Lifvets Herre har äfven i

detta fall beredt vår timliga sällbet.

Men om vi äfven antaga att förmedelst nerverna fram-

står i vår organism ett redigt förnimmande af företeelser, upp-

komna inom eller utom densamma, skulle likväl hvarje uttryck

oupphör ligen repeteras igenom nerven sjelf, sedan den en gång

emottagil detta mtryck; ty, såsom lifskrattens högsta vehikel,

är nervernas verksamhet störst d, v s. n)inst begränsad af

materien Derlöre linnes ingen del af organismen mera omöj-

lig för forskaren att i dess finare fördelningar utgrunda, än

nerver och ganglier. Om de än afskäras på lefv nde djur,

äro de i samma ögonblick icke mera ett lifsorgan och deras

qvarlefva eller kemiska beståndsdel kan icke lösa Lifvets stora

gåta.

i 7. Det animala och mentala systemet ’ °).

Oaktadt dessa stora hinder för forskningen, må det här

vidare yttras öfver samma ämne, och den Irågan framläggas,

om ganglierna i deras egna sammanställning till de öbiga de-

larna i vår organism, icke äro ett interpunkteringssystem i

den psykiska och fysiska korrespondensen, och om icke, för-

utan dem, en och samma vilja och hvart och ett förnimmande

skulle oupphörligen upprepa sig sjelft?

Skiljaktiga fysiologer hafva kallat ganglierna afledare och

isolatorer, men detta röjer mera ett fysiskt än psykiskt syfte.

Man anser också hjernan sjelf som ett stort ganglion. Detta

bestyrker ännu mera nyss anförda gissning, såvida man vill

antaga en viss centralpunkt för det dynamiska. Att de ner-

ver som återgå till hjetman icke, såsom de ifrän ryggmärgen,

’°) Vi hafva här undvikit det vanliga uttrycket vegetatift Lif, och tro att

det tillhör djuret, icke menniskan. Liksom vexterna i sig förena metallernas

icke sjelfrörlightt med det vegetativa, sa hafva djuren det vegetativa i förening

med det animala (frivillig rörelse och lif), och menniskan har i sig det animala

och mentala.
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hafva några ganglier, tyckes afven bestyrka denna ffirmodan;

ty blott de ulgående nerverna, såsom kornnjunikationsmedel

ifrån det mentala till det animala, behöfva denna interception,

för att kunna endast och allenast fullborda sin funktion, så-

som ulgående. Strängarna på ett klaver måste lörses med

omlindningar för att hindra deras vibrationers fortsättning. Vi

ämna derföre icke säga att nerverna sjelfva äro lika med

spända strängar; men antyda härmed endast den skenbarliga

likheten emellan fortplantningen af ljudet och nervernas käns-

lighet.

Nervernas tillstånd måste bero af kemiska och mekaniska

inverkningar i de delar, till hvilka dessa nerver gå, och, för-

satta af dem i ett mera matenelt förhållande, blifva de icke

skickliga redskap för den högre dynamiska agenten; d. v. s.

de få endast den mera förkroppsligade lifskraftens uttryck,

icke det mentalas (Lifvets). Derlöre måste de förökas i samma
mon, som delarne, i hvilka de utbreda sig, höra till det men-

tala systemet. Häri ligger skälet hvarföre, i förhållande till

nervernas storlek, det finnes flera ganglier i de delar, som

tillhöra organismens lägre funktioner; ty allt, hvad som sker

i organismens djuriska sfer, skulle annars affektera dess högre

dynamik. Vore det åter så; skulle vi förnimma hvarje puls-

slag, hvarje lungornas, hjertats, sugkärlens, muskelfibrernas och

tarmarnes allraminsta rörelse, och vi skulle så beständigt öf-

verhofas af dessa oräkneliga materiela intryck, alt vi icke

vore i stånd af en enda redig tanke.

Ett abnormt tillstånd af detta slag är inbildningssjukan

hos" hypokondriska personer. De äro i ett beständigt förnim-

mande af hvad inom dem sker, men delta jörnimmande, upp-

kommet genom en sjuklig overksam.het i ganglierna, såsom

interceptionsmedel, måsle vara oredigt, emedan allt, äfven

nerverna sjelfva,' beständigt aflekterade och aldrig hvilande,

förmedelst gangliernas bristande interceptioner, måste oupp-

hörligen retas. Ju mera dessa sjuklingar fästa tankarne vid

sin sjuklighet, ju mera tilltager den. Detta tyckes äfven be-

visa sjukdomens grundorsak; ty det är icke en dynamisk in-

verkning af sorg eller bekymmer, som verkar på dem, utan
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blott en missledd, ofta omedveten, ansträngning att begrunda

sig sjelf. Detta bemödande måste, enligt silt väsen, nära sjelfva

sjukdomen. När starka drycker eller någon passion, eller star-

kare rörelser satt de öfriga delarne af deras organism i öf-

vervigt, då utplånas för en stund denna egoistiska känsla af

djurisk tillvaro. Afvenledes tyckes stundom hafvande tillstån-

det röja en dylik känsla, men detta är mindre underligt; eme-

dan ett annat väsen bestämt affekterar modrens; och man

kunde nästan kalia hypokondrien ett onaturligt hafvande till-

stånd. Derföre äro personer med denna sjukdom ytterst ret-

bara och för att hjelpa dem, är den mekaniska agenten ofta

säkrast, om den rigtas åt det af organismens systemer, som,

enligt sjukdomens yttringssätt, tyckes vara mest i undervigt.

Vanligast säger man att denna sjukdom härrör af underlifvets

förslappning; detta är ock i så måtto rätt, som de djuriska

funktioner, på hvilka desse sjuklingar mest rigta sin inbillning,

höra till den lägre delen af vår organism; men ofta ser man

hypokondrisler, hvilkas sekretioner m. m. äro normala; såle-

des måste hos dem interceptionsvehikeln vara bristande och

sjukdomens grund böra utletas efter de föreställningar, som

de göra sig om sin egen varelse.

Om förberörde ändamål kan tilläggas ganglierna, då

blir det också mindre outgrundeligt, hvarföre den ena indivi-

den kan alldeles sakna eller också hafva samma anlag, som

en annan individ, och huru dessa anlag gradueras icke blott

efter individ, utan också efter ålder, uppfostran och andra för-

hållanden.

Sålunda kunde, såsom en materiel vehikel, muskelfibrer-

nas olikhet utgöra det. som vi kalla olika handlag eller me-

kanisk utvecklingsförmåga; likasom desse fibrers beroende af

Lifvet, gradvis uttryckes genom nerver och ganglier. Det ena

kan icke umbära det andra, om organismen skall utgöra ett

Helt. Derföre hafva också små barn och mycket sjuka eller

föråldrade personer föga psykisk eller fysisk förmåga. Vi se

ofta huru svåra sjukdomar utveckla tröga, orklösa barn till

liflighet. Det var då blott det materiela, som hindrade Lif-

vets högre verkning. Man skulle häraf kunna förmoda att
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dumhet mera är en fysisk än verklig psykisk brist fallighet;

ty huru kan Lifvet (det Gudomliga) vara bristfälligt, utan för-

[nedelst inkarnationen? LcWja är likaledes det materielas öf-

vervigt, och har ofta dumhet till sitt följe. Den kroppsliga

overksamhet, hvilken esomoftast röjes hos en mera mentalt

utvecklad person, är en följd af hans beständiga tankespänning.

Den dynamiska agenten söker oupphörligt och onaturligt hålla

sig nära vid A punkten; K och M linierna måste derigenom

lida en förminskning af Lifskraft. Af samma skäl äro också

småvexta personer i allmänhet mera ihärdiga, häftiga och

rörliga än de storvexta, så vida ingen af hufvudagenterna i

de förras organism genom serskilta omständigheter är under-

vägande.

Vi hafva förut (i det tolfte och trettonde stycket) anmärkt

den fysiska mångfalden i menniskonaturen. Denna samman-

lagd med det psykiskas oräkneliga afändringar, måste fram-

bringa den mest oändliga vexling i existensen och göra menni-

skan tili det helas afbild. Häraf skulle vi måhända kunna

förklara huru en sann mekanisk rörelse, eller en med orga-

nismen afpassad föda, kan potensera den dynamiska förmågan,

äfvensonrj elt opassande födoämne, eller en börda på rygg

eller bröst gör oss modfällda, ja, blott en obehaglig lukt eller

en trång sko, stundom sätter vår dynamik i menlig stämning.

18. Den yttre mekaniska behandlingens inverkning

på organismens inre.

Innan man går längre i framställningen af Rörelse, torde

det vara nödigt alt först stadga begreppet om dess allmänna

inverkningslagar. Mången har gjort och mången gör ännu

den frågan, huru det är möjligt, att en yttre mekanisk hand-

ling eller behandling kan verka på de inre delarna af vår

kropp? Svaret ligger redan i begreppet af detta sista ord.

Enligt hvad vi sagt i fjerde och femte styckena måste

vår organism, betraktad såsom Ett Helt, stå i den fullkomli-

gaste enhet med sig sjelf; ty förutan denna vore han endast
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delvis lefvande, och utgjorde således icke en utan flera min-

dre organismer. Då en kemisk inverkning kan gå ifrån det

inre till det yttre af vår kropp; — ty det näringsämne, som

genom matstrupen nedsväljes, afsätter i jemlik fördelning till

kroppens yttersta punkter de ämnen, hvilka den samma be-

höfver tillegna sig; — så måste äfvenledes en mekanisk in-

verkning kunna gå från del yttre till det inre. Utom detta

samband, huru kunde väl cirkulation, nutrition o. s. v. vara

möjliga? En merkurialsalva, som brukas utvändigt^ verkar lik-

väl invändigt; ja, ända till vissa delars förstöring, om den

missbrukas. Förkylning är en yttre menlig inverkan af luften,

som vanligast angriper hudens kärl samt slemhinnan; men

snart öfverflyttas den till bröst, mage, o. s. v.

Detta allt säger man är blott kemiskt och genom dess

agent äro dylika företeelser möjliga, icke genom den meka-

niska. Kan då den minsta kemiska företeelse i vår organism

uppstå utan i förening med den mekaniska agenten ? Ett mot-

satt begrepp skulle göia minst två organismer af en enda

och således upphäfva dess begrepp om ett enda Helt. Vi

förbise sugkärlens mekaniska funktioner i vår kropp, och fråga

huru en vext kan föda sig genom sina rötters och blads be-

röring med den yttre, så kallade oorganiska, naturen, och ifrån

dessa föra de undfångna näringsämnena till hvarje punkt af

sin organism? Sker ej detta likaså väl genom mekanisk, som

genom kemisk beverkning; eller äro dess kärl annat än me-

kaniska befordrare af cirkulationen? Skulle då menniskoorga-

nismen, den fullkomligaste af alla, vara urstånd att genom

yttre mekanisk inverkning emottaga en inre förändring? Huru

kan då en menniska dö af ett starkt slag för bröst, tinning,

mellan skullrorna eller af en öfverstark lyftning? Ett kallt

störtbad eller varm stråldusch vejkar mera mekaniskt genom

sin tyngd, än kemiskt genom sin temperatur, och det förnim-

mes likväl inom hela organismen.

Måhända det följande kan tydligare förklara den meka-

niska agentens yttringar. Allt, som finnes i vår organism,

antingen som en del af densamma, eller såsom ett främmande

ämne, måste till ett visst moment hafva en viss rumfyllnad
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(volum); och hvarje förändring af rum hos en del förutsätter

en motsvarande rumförändring hos den närmaste delen, o. s.

V. i de fjermare, allt efter den första rumförändringens betyd-

lighet i anseende till volum eller ämne. Sålunda måste den

obetydligaste vinkel, som antingen genom kroppens egen ställ-

ning eller genom yttre inverkning sättes på en nerv, åder,

muskel, sena o. s. v. beverka en förändring i dessa närmaste

delar och vidare i aftagande fortsättning, tills första verkningen

ifrån dess första grad blifvit fortsatt till dess yttersta grad;

likasom dallringar i lulten, vattnet m. m., slutligen förtyna.

Har nu förenämde vinkel börjats vid de största delarna af

nerv, åder, muskel m. m., så blir äfven, efter vinkelns stor-

lek, förändringen i allmänhet desto slörre, hvilket tydligen

erfares vid hvarje stöt eller yltre våld, som rigtas åt elasti-

ska delar; ty de andra, hvilka icke äro elastiska och således,

vid yttre angrepp, icke bilda någon inåtgående vinkel, emot-

taga angreppets första moment och brytas således; emedan

de reagera liktidigt emot detta yttre angrepp.

Erfarenheten visar att olika slöjder och handteringar olika

inverka på deras idkare, så väl i det yttre som inre af deras

väsen. Afven lär den oss att den minsta tryckning på en

nerv retar den; en starkare smärtar den; en ännu starkare

bedöfvar den och den allrastarkaste tillintetgör den. Om det

icke vore så, skulle aldrig en stöt, lyftning m. m, kunna i

ett enda ögonblick döda, utan blott förstöra den närmast åt-

komliga delen. Vidare säger erfarenheten, att man sofver bättre,

äfven som sjuk, om man lägger sig i en viss, efter kroppen

och bädden passande ställning. Hvad bevisar detta, om icke

den 'mekaniska inverkningen på kroppens inre? Personer, hvilka

besväras af något inre lidande, söka alltid en viss ställning

mot bord, stol o. a. s., för att genom dessa yttre vinklar,

lindra den inre smärtan. Denna deras sjelfgjorda ställning är

också en säker ledare för gymnasten, i sjuktillfällen.

Äfven i qvantitatift hänseende, är den mekaniska inverk-

ningen lika med den kemiska. Om, för att bringa jemvigten

åter i en sjuklig organism, det blott berodde på ett yltre tings

öfverstyrka, att häfva denna ojemvigt, och detta yttre tings
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kraft icke behfjfde, till den allraobetydligaste ringhet, gradu-

eras efler den sjukes tillstånd, då skulle icke eller det ke-

miska behöfva qvanlitatift gradueras; emedan det i allt mot-

svarar det mekaniska, se femtonde stycket.

Att ett jönichgt, öjverdriji^el arbete hindrar vexten både

hos menniskor och djur, är allmänt bekant; men häraf följer

icke den slutsats, att en rigtig gymnastisk behandling hejdar

vexten hos ynglingar. Många, till och med läkare, som er-

känna gymnastikens nytta, tro detta, och förmoda att kroppen,

i stället för att växa i längd, får ersättning i delarnes pro-

portionela utvidgande och styrka. Det sista är sannt; icke

det första. Det är blott ett förtidigt och för hårdt arbete,

som hindrar organismens utveckling eller åtminstone fördröjer

den. Men det finnas många småvexfa personer, fast deras

kroppar knappt röra sig till eget behof, långt mindre öfver

detsamma. Att en kropp genom en afpassad rörelse får mera

muskelmassa och fasthet, bevisar icke att den blifvit hejdad

i sitt tilltagande i längden. Då det kemiska och mekaniska

genom denna afpassade rörelse komma i behörig jemvigt till

hvarandra, måste kroppens tillvext derigenom lika befordras

på alla punkter och i alla rigtningar, enligt sin individuela

bestämmelse. Detta visar sig också på skelettet tydligast; ty

de motsvariga benen till höger och till venster, i ett normalt

skelett, äro alltid lika till längd, fast olika i fasthet och tjock-

lek; emedan benpipan i den arm eller det ben, som varit

mest öfvadt, förnämligast dragit nutritionen till sig.
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ANDEA AFDELNINGEN.
1.

Gymnastikens elementer.

Med gymnastikens theori förstås bär läran om kroppsrörelser^

% enlighet med de lagar, rnenniskoorganismen framter. Vi

hafva i första afdelningen visat, att dessa Jagar endast syfta

till fullkomlig likstämmighet mellan organismens delar, och att

helsa är uttrycket af denna harmoni uti organismen; men
genom menniskans förhållande såväl till sig sjelf, som till den

yttre verlden, och ännu vidare, genom menniskonaturens nu-

varande förfall, måste gymnastikens elementer utgrena sig i

fyra olika hufvudrigtningar: en suhjektift aktif en objektift

aktif en suhjeklijt passif, och en ohjektijt passif. Alla fyra

dessa olika förhållanden hafva sin basis i de tre grundfor-

merna, emedan dessa äro organismens potenser. I första fallet

tänka vi oss menniskan handlande förmedelst sin egen kraft,

för att underhålla och utveckla densamma; i andra fallet är

hennes handling en strid med en annan yttre krajtj hvilken

söker tillbaka inverka på henne; i tredje fallet är hennes or-

ganism i en .viss rubbning, uti hvilken hon mindre kan handla

sjelf, än låta sig behandlas, d. v. s. emottaga mekanisk in-

verkning af yttre medel; i det fjerde eller sista fallet uttryc-

ker menniskan blott sitt inre väsen, i förhållande till ett annat.

Härigenom uppstå fyra hufvuddelar af gymnastik, hvilka kallas:

1. Pedagogisk gymnastik, förmedelst hvilken menniskan

lär sig att sätta sin kropp under sin egen vilja.

2. Militärgymnastik, hvari menniskan söker, förmedelst

ett yttre ting d. v. s. vapen, eller ock medelst sin egen kropps-

liga kraft, under sin vilja, sätta en annan yttre vilja.

3. Medikalgymnastik, hvarigenom menniskan antingen

medelst sig sjelf, i passande ställning, eller medelst andras

Ling. 111. 31
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biträde och inverkande rörelser, söker lindra eller öfvervinna

de lidanden^ som uppstått i hennes kropp, genom dess ab-

norma förhållanden.

4. Asletisk gymnastik, hvarigenom menniskan söker att

kroppsligt åskådliggöra sitt inre väsen: tankar och känslor ^).

Gymnastikens totalbegrepp står i fullkomligt samband

med hvad, i början af första afdelningen, blifvit sagdt om
enheten; derföre äro gymnastikens fyra hufvuddelar äfven sins-

emellan likstämmiga; ty de rörelser, som tillhöra hvar och

en af dessa delar, måste vara ett med organismen. Den pe-

dagogiska gymnastiken utvecklar det medfödda anlaget till

enhet mellan delarna. I den militära sökes enhet mellan krop-

pen och vapnet, i förhållande till motståndarens yttringar.

Genom den medikala söker man återställa den enhet mellan

delarna, som, genom deras abnorma förhållanden blifvit för-

lorad; och genom den ästetiska uttrycker subjektet den enhet,

som är emellan dess andeliga och kroppsliga väsen. Således

hafva alla fyra hufvuddelarna äfven ett mhördes samband;

och den gymnast, som förbiser enheten i och emellan dem,

har ingen lag utan blott godtycket, eller modet, till ledare för

sina handlingar.

Sedan allt begrepp om fysisk uppfostran försvunnit i vår

verldsdel, har man gifvit konstgymnastiken: lindanseri, konst-

ridning, equilibristeri m. m., ett större värde än densamma,

som sådan, i verkligheten förtjenar Likväl har man denna

’) Det tyckes vid första anblicken, som skulle den ästetiska gymnastiken

icke vara objektift passif utan objektift aktif; men då man jemför densamma
med miliiärgymnaslik (den objektift aktiva), så har man redan i den ästetiska

gymnastiken afgjort, att densamma endast genom passivitet uttalar sig. När
man först medelst tecken hotar sin fiende; och sedan mördar honom med ett

vapen, så är den första tempo objektift passif; ty den uttrycker blott indi videts

inre väsen, i förhållande till ett annat yttre väsen; men den andra tempo, hvari

det hatade föremålet krossas, är rent af objektift aktif och tillhör således den

militära gymnastiken. Detta skönjes tydligare af mimiken, och allratydligast

af ett sannt konstverk: en bildstod, en historiemålning, o. s. v.; ty denna ob-

jektiviserar en menniskas eller en mytisk figurs inre väsen, likasåväl när den

är i full hvila, som när den är i full strid.

2) De indiska jonglörerna böra härvid mindre strängt bedömraas; ty de

syfta mera till likstämmig och mångsidig utbildning än de Europeiske, hvilkas

konst är ytterst ensidig.
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vigtig som den mest konstiga; ja, den blir det desto mera,

som den senare utgår af den förra. Yngre och äldre kunna

gå; yngre och äldre behöfva likväl gå, såvida de icke skola

vantrifvas; och hvad är gång annat än en jernn afvägning

och ändring af bålens tyngd på nedre extremiteterna ? Denna

afvägning eller balancering blir då nödvändig att underhålla.

Huru kan detta ske, med fullkomlig fördel för kroppen, om

icke medelst en förenklad öfnmg, som bibringar jemvigt i före-

nämnde kroppsdelar? Sålunda se vi huru man, *} för att uppnå

medlet af en sann gymnastisk utbildning och af dess under-

hållande, måste träda tillbaka till sjelfva urtypen för

hvarje rörelse, d. v. s. återgå till denna rörelses allra enk-

laste tempo. Det småagtiga, som mången tyckes finna i

en fullkomligen förenklad rörelse, försvinner sålunda för den,

som förstår, att rörelse är antingen enkel eller sammansatt.

Att endast få begripa denna skillnad är en naturlig följd af

nutidens brist på fysisk utbildning; och den slapphet, som deraf

följer, vållar att man, äfven i inlellektuel utbildning, allmän-

neligen söker öfverhoppa de förslå, enklaste begrepp i en ve-

tenskap. Annorlunda var det med forntidens lärde, de voro

män både till kropp och själ. Lagern prydde icke deras

*) Utg:s anm. Här slutar den del af texten, sora trycktes 1834, således före

författarens frånfälle 1839. Tryckningen afbröts till följe af allerhögsta befallning

(samtidigt med Exercis-reglementets förändrande) att under dåvarande tronföljarens

öfverinseende oförtöfvadt utarbeta särskilta Reglementen i liniegymnastik och bajo-

nettfäktning, utfärdade 1836, samt Soldatundervisningen (1838) i samma ämnen.

Såsom slutanmärkningen upplyser, anförtroddes fortsättningen af första upplagan

från sid. 84 åt tvänne tillgifna lärjungar. En mängd luckor i texten och sins-

emellan afvikande duppletter af vissa stycken m. m. hindrade dera dock att åter-

gifva mera än sjelfva planens helhet, med uteslutande af den egenteliga «rörel-

seläran», som var ämnad att utgöra en särskild afdelning. En noggrann under-

sökning af sjelfva de vidlyftiga handskrifterna har äfven öfvertygat utg. af L:s

samlade arbeten om fruktlösheten af försöket att åter integrera de talrika spridda

anteckningarne på deras vederbörande rum, utan att åstadkomma upprepningar

på många ställen. Med undantag af tvänne uteslutna rader i tredje afdelniugens

första stycke ätergifves derför denna upplaga i fullkomlig likhet med den första.

Och anföras derför åtskilliga af de förut otryckta anteckningarne icke tillsam-

mans med texten, utan särskildt efteråt för sig sjelfva, (under tittel af Anmärk-
ningar), ordnade ungefär i samma följd, som hufvudtexten. Såvidt som möjligt

är i anseende till deras oordnade skick, iagttages samma förfarande med öfriga

hittills outgifna uppsatser, som befinnas bland Eörfis efterlemnade äldre papper,

om gymnastik, fäktning, m. m, utgörande fem särskilda stycken. Anm: Nedan
förekommande namnteckningar L. och G. betyda de nämnda tvänne utgifvarnes

anmärkningar, såsom i första upplagan.
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hjessa, medan fjunet ännu satt qvar på deras haka. Emellan

det fysiska och psykiska råder en likstämmighel, som vi icke

förut anfört, den nemligen, att för dessa båda förrnögenheler

är det enklaste alltid det svåraste, och atl, vid bådas utveck-

ling. man likväl alltid måste börja med det enklaste. Detta

är den en gång bestämda lag. för allt organiskt, i dess ut-

vecklings process, ifrån den ringaste planta till den djuptän-

kande filosofen. All sammangyttring är strid mot natur och

mot förnuft. Den lärde, som försöker att sjelfständigt tänka

sig in i ett vetenskapligt ämne, måste underkasta sig detta

beroende, och den starkaste snabblöpare skall länge arbeta på

att lära en enkel balancering, ehuru lätt den tyckes vara, Vi

finne häraf att, i pedagogisk gymnastik, ingen rörelse kan

vara för enkel. Hvad värde har väl ett alfabet, en cirkel,

qvadrat, eller triangel o. s. v. blott och bart såsom figurer?

Likväl kan filosofen, astronomen m. fl. a. icke umbära dessa

figurer. Såsom vehikel för vetenskapen få de ju en verklig

betydelse? Så är det äfven med hvarje gymnastisk rörelse, om
den göres rigtigt; men fråntänkt organismens idé, är hvarje

rörelse utan allt värde. Endast med hänseende till denna får

den betydelse; och dess ovärde ligger då allenast i dess orig-

tighet, antingen i fysiskt afseende, såsom omöjlig, eller i mo-

raliskt afseende. såsom utan samband med det sanna peda-

gogiska, d. V s. likstämmighet i organismen', ty den kropp,

som icke har frid inom sig sjelf, är äfven i strid med sitt

andliga väsen. Förslöade drinkares och veklingars retbarhet,

äfvensom starka, tygellösa slagskämpars okynne bevisa detta.

Allmänna reglor för kroppsutbildning.

Såsom slutföljder (korollarier) af det, som redan blifvit

framstäldt, torde följande satser kunna antagas, som allmänna

grunder för kroppslig utbildning:

1. Gymnastikens syfte är att rigtigt utbilda mennisko-

kroppen, medelst rigtigt bestämda rörelser.



485

vigtig som den mest konstiga; ja, den blir det desto mera,

som den senare utgår af den förra. Yngre och äldre kunna

gå; yngre och äldre hehöfva likväl gå, såvida de icke skola

vantrifvas; och hvad är gång annat än en jemn afvägning

och ändring af bålens tyngd på nedre extremiteterna? Denna

afvägning eller balancering blir då nödvändig att underhålla.

Huru kan detta ske, med fullkomlig fördel för kroppen, om
icke medelst on förenklad öfning, som bibringar jemvigt i före-

nämde kroppsdelar? Sålunda se vi huru man,*) för att uppnå

mediet af en sann gymnastisk utbildning och af dess under-

hållande, måste träda tillbaka till sjelfva urtypen för

hvarje rörelse, dvs. återgå till denna rörelses allra enk-

laste tempo. Det småaktiga, som mången tyckes finna i

en fullkomligen förenklad rörelse, försvinner sålunda för den,

som förstår att rörelse är antingen enkel eller sammansatt.

Att endast få begripa denna skilnad är en naturlig följd af

nutidens brist på fysisk utbildning; och den slapphet, som deraf

följer, vållar att man, äfven i intellektuel utbildning, allmän-

neligen söker öfverhoppa de första, enklaste begrepp i en ve-

tenskap. Annorlunda var det med forntidens lärde, de voro

män både till kropp och själ. Lagern prydde icke deras

*) Utg:s anm. här slutar den del af texten, som trycktes 1834, således före

författarens frånfälle 1839. Detta afbrott skedde till följe af allerhögsta befallning

(samtidigt med exercis-reglementets förändrande) att under dåvarande tronföljarens

öfverinseende oförtöfvadt utarbeta särskilta reglementen i liniegymnastik och hago-

nettfåktning, utfärdade 1836 samt soldatundervisningen (1838) i samma ämnen.
Såsom slutanmärkningen upplyser, anförtroddes fortsättningen af första upplagan

från sid. 84 åt tvenne tillgifna lärjungar. En mängd luckor i texten och sins-

emellan afvikande duppletter af vissa stycken m. m. hindrade dem dock att åter-

gifva mera än sjelfva planens helhet, med fullkomligt uteslutande af den egente-

liga rörelseläran, som skulle utgöra en särskild afhaudling. En noggrann under-

sökning af sjelfva de vidlyftiga handskrifterna har äfven öfvertygat utg. af L:s

samlade arbeten om fruktlösheten af försöket att åter integrera de talrika, spridda

anteckniugarne pä deras vederbörande rum, utan att åstadkomma upprepningar

pä många ställen. Med undantag af tvenne uteslutna rader i tredje afdelningens

första stycke återgifves derför denna upplaga i fullkomlig likhet med den första;

och anföras derför åtskilliga af de strödda anteckniugarne icke tillsammans med
texten, utan särskilt efteråt för sig sjelfva, under tittel af Anmärkningar, ord-

nade ungefär i samma följd, som hufvudtexten. Samma förfarande iagttages med
öfriga hittills outgifna uppsatser, som befinnas bland författarens efterlemnade,

äldre papper, om gymnastik, fäktning, exercis, m. m. Slutligen anföres hans

»Soldatundervisning». Anm.: Nedan förekommande namnteckningar L. och G. be-

tyda de nämnda tvänne utgifvarnes anmärkningar, såsom i första upplagan.
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hjessa, medan fjunet ännu salt qvar på deras haka. Emellan

det fysiska och psykiska råder en likstämmighel, som vi icke

förut anfört, den nemligen, alt för dessa båda förmögenheter

är det enklaste alltid det svårasfej och alt. vid l)ådas utveck-

ling. man likväl alltid måste börja med det enklaste. Detta

är den en gång bestämda lag, för allt organiskt, i dess ut-

vecklings process, ifrån den ringaste planta till den djupitän-

kande filosofen. All sammangytiring är strid mot natur och

mot förnuft. Den lärde, som försöker att sjelfständigt tänka

sig in i ett vetenskapligt ämne, måste underkasta sig delta

beroende, och den starkaste snabblöpare skall länge arbeta på

att l.ira en enkel balansering, ehuru lätt den tyckes vara. Vi

finne häraf att, i pedagogisk gymnastik, ingen rörelse kan

vara för enkel. Hvad värde har väl ett alfabet, en cirkel,

qvadrat, eller triangel o. s. v. blott och bart såsom figurer?

Likväl kan filosofen, astronomen m fl. a. icke umbära dessa

figurer. Såsom vehikel för vetenskapen få de ju en verklig

betydelse? Så är det äfven med hvarje gymnastikrörelse, om
den göres rigtigt; men frånlänkt organisriiens idé, är hvarje

rörelse utan allt värde. Endast med hänseende till denna får

den betydelse; och dess ovärde ligger då allenast i dess orig-

tighet, antingen i fysiskt afseende, såsom omöglig, eller i mo-

raliskt afseende, såsom utan samband med det sanna peda-

gogiska, d. v. s. likstämmighet i organismen; ty den kropp,

som icke har frid mom stg sjelf, är äfven i strid med sitt

andliga väsen. Förslöade drinkares och veklingars retbarhet,

äfvensom starka, tygellösa slagskämpars okynne bevisa detta.

Allmänna reglor för kroppsuthildning.

Såsom slut följder (korolarier) af det som redan blifvit

framstäldl, torde följande satser kunna antagas, som allmänna

grunder för kroppslig utbildning:

1. Gymnastikens syfte är att rigtigt utbilda mennisko-

kroppen^ medelst rigtigt bestämda rörelser.
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2. Bigdgt hpslömda 7'örelser kallas de, som hafva sin

inre grund i beskaffpnheten af den kropp, h vilken förmedelst

de samma skall utbildas.

3 Rigtigl utbildad säges kroppen vara, när alla dess

delar äro i så fullkomlig likslämmighel sins emellan, som
möjligt ör, efter hvarje persons enskilta anlag.

4. Människokroppen kan i sin utbildning icke hinna

längre, än hvad de anlag medgifva, som inom den samma äro

nedlagde.

5. Genom bristande ölning kunna de hos menniskan

medfödda anlag döljas, men icke tillintetgöras.

6. Genom origti^, ändamålsvidrig öfning kunna dessa

medfödda anlag ännu mera hindras att framträda. En origtig

öfning blir således mera till men än till gagn, för likstämmig-

heten i kroppens utbildning.

7. All ensidig utbildning gör rörelserna svårare både

att lära och bibehålla, en mångsidig utbildning förenklar och

lättar dem.

8. Stelhet, eller orörlighet i en viss kroppsdel, är hos

många personer vanligast en ensidig ölverkrajt, h vilken alltid

åtföljes af motsvarande svaghet i andra kro[)psdeIar.

9. Medelst jemt fördelad anstriingning kan öfverstyrkan

i en kroppsdel nedstämmas och svagare delars kraft förhöjas.

\ 0. Det är icke vissa krof^psdelars större eller mindre

yta, som bestämmer personlig styrka eller svaghet
;

det 'år för-

hållandet emellan alla kroppens delar, som bestämmer detta.

Således komma här icke heller i fråga de ärfda sjukdoms-

anlag, sjelfvållade bräckligheter o. s. v., hvilka vidlåda vissa

personer.

1 1. All verklig och förhöjd kraft är en liktidig sam-

ling (Concentration) i delarnes verkningsförmåga (aktion och

reaktion). — Denna måste således yttra sig i ett och samma

moment, om kraften skall nå sin högsta potens.

12. Helsa och kraft, i sin fullhet, äro således entydiga;

båda bero af likstämmigheten mellan kroppens alla delar.

13. Då man börjar sin gymnastik i de allra enklaste

urformer, kan man, steg för steg, gå till de allra svåraste
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rörelser, utan minsta fara; ty eleven känner sin kraft och vet

hvad han gör och kan göra.

3. Rörelsernas sjer.

Hvar och en af menniskoviljan beroende och med orga-

nismen enlig rörelseform är en tanke, kroppsligt utförd; och

likasom hvarje tanke måste hafva en förnuftssanning, hvar-

ifrån den ena slutföljden ledes efter den andra; så måste äf-

ven hvarje sann kroppsrörelse hafva en bestämd utgångs-

punkt, hvarifrån den skall beräknas, vissa punkter, hvarigenom

den går, och en viss slutpunkt, der den skall upphöra. För

att kunna bestämma den första (utgångspunkten) fordras att

eleven intager en bestämd ställning, hvilken vi kalla utgångs-

ställning. Men som hvarje aktivt rigtig kroppsrörelse måste

ligga inom kroppens muskelsfer, så blir derjemte, för att be-

stämma de punkter, hvarigenom rörelsen skall gå, för att hinna

den rätta slutpunkten, det ofta nödvändigt att dertill begagna

yttre handräckning eller stöd.

Den rörelse, som eleven, allenast förmedelst sig sjelf,

verkställer, utan stöd eller hjelp af machineri, kallas fristående

rörelse. Sjelfva stödet åter utgöres antingen af läraren allena,

eller af machineriet allena, eller också genom handräckning

af en eller flera personer, så väl med^ som utan biträde af

läraren eller af machineriet; och den eller de, som gifva stöd,

måste alltid sjefva iakttaga en sådan ställning, som svarar

emot de rörelser, eleven skall göra. Detta sker:

1. Medelst öfre eller nedre leiiimarnes fixering \\ss

punkt af eleven.

2. Genom ledvinklarnes förändring i samma mon, som

elevens vinklar förmedelst rörelsen afändras.

3. Derigenom att stöden ständigt behålla sin egen kropp

uti fullkomlig jemnvigt, medelst en mot deras kroppsytas

vinklar svarande bas,

lakttages allt detta, är stödet säkert, men i motsatt fall

blir elevens rörelse obestämd och följderna deraf icke sällan

vådliga.
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4. Rörelser utan machineri.

Lika enkel, som den pedagogiska gymnastiken är, i syfte

och användande, bör äfven dess, utöfning vara. Den utföres

medelst rörelser utan machineri, och rörelser med machineri^

hvilka likväl både till begrepp och till form äro identiska, och

endast skilja sig åt i grader af styrka samt i olika vehiklar

och localförhållanden.

Rörelser utan machineri indelas i enkla och samman-

satta. De förra äro vanligtvis alldeles fristående och utföras

af eleven sjelf, utan allt biträde; vid de sednare deremot gif-

vas de fasta punkterna för rörelsen af de stöd, som eleverna

lemna hvarandra. De allmännaste fördelarna af denna slags

Gymnastik äro: 1. Att rörelseformerna äro så enÄ;/a att hvar

och en kan fatta dem och kroppsligt förnimma deras syfte.

2. Alt dessa rörelser kunna ske på hvad ställe som helst,

ute eller inne, så väl på öppna fältet eller vägen, som i skol-

rummet eller gymnastiksalen. 3. Att ett större antal elever

kunna på en och samma gång verkställa dem, och således

mycken tid derigenom insparas. 4. Att till dem icke erfor-

dras minsta apparelj och således äfven dylika omkostnader

besparas. 5. Att, genom dem, eleverna vänjas vid bestämd-

het och uppmärksamhet, emedan hvarje tempo måste liktidigt

utföras af flera. 6. Att de stöd, som den ena afdelningen

skall lemna till den andra, väcka sinnet till hjelpsamhet och

uppmärksamhet mot andra. 7. Att de, som göra stöd, äfven

dymedelst få afvexlande rörelse, och således både de rörelse-

tagande och stöden på en gång få bestämda kroppsöfningar.

8. Att mera finkänsla af rörelsen bibringas de rörelsetagande

genom lefvande stöd, än genom döda machineriet.

5. Enkla rörelser.

En rörelse kallas enkel, då skenbarligen blott en viss

kroppsdel utför den, men som hvarje rörelse måste hafva en
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utgångspunkt, så måste afven andra kroppsdelar, såsom anta-

gonister, deltaga i rörelsen, oberaknadt de itiuskel-delar, hvilka,

som sådana, deltaga i hufvudagentens rörelseform.

6. Sammansatla rörelser.

Dessa kunna ock så tillstöllas att blott en kroppsdel der-

vid agerar, och de öfriga öro passiva; eller ock deltaga, så-

som vanligt, flere kroppsdelar, deri; eller också alla kroppens

delar, såsom vid Språng och svåra balanceringar. — — —
(Till sammansatta rörelser höra de allmännast i lifvet före-

kommande. 7. 8. 9. &c.). — — — ^ — — — — —

7. Balancering,

Balancering är en liktidig sammanstämning i alla krop-

pens delar till en och samma ställning. Olre eller nedre lem-

marna eller ock sätet, vid ridning samt i slutet af ett språng

uppå häst, äro härvid kroppens stödjepunkter, och yttra dessa

stödjepunkter sig antingen genom en större bas, då båda föt-

terna eller armarna bilda den, eller igenom en mindre, då

blott den ena foten eller armen utgör en häfslång emot krop-

pens öfvertyngd. Allmännast försiggår balancering vid gång

och stående, då dessa förrättas med bestämdhet. — Det ges

ock, som man vet, olika stöd, hvarpå den balancerande menni-

skokroppen kan uppbäras, såsom breda och fasta, säkra fot-

fästen (golf, plint) eller smala och osäkra såsom klot, lina,

spets m. fl. Andra stödjepunkter härtill än extremiteterna fin-

nas egenteligen icke för en ren gymnastikrörelse; ty att taga

hufvudet till stödjepunkt, såsom barn och konstmakare göra,

är en rörelse utan säkerhet hvarken till syfte eller begräns-

ning, och dess verkan kan derföre äfven blifva vådlig. Hal-

sens muskler öfvas bestämdare i alla olika planer medelst

rörelser utan machineri. Att i vårdad, upprätt ställning ba-
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lancera tyngder på hufvudet är nyttigt, så vida dessa lampas

efter subjectets krafter.

8. Gång.

Alla gymnaster göra denna sammansatta rörelse till första

öfningen i deras lectioner, liksom till den första i deras mer

eller mindre systematiska uppställningar af rörelseformerna.

De röja dei igenom sin brist på naturligt rörelsesystem. Bevis

på denna onaturlighet i rörelsesystemerna finnes der i, att många

år behöfvas att lära denna rörelse säkert, samt att samma

rörelse ensam idihör menniskan. Den behöfver således för-

berj^das genom alla graduationer af öfriga med andra djurs mera

beslägtade rörelser. — Om vi rätt uttryckt oss i det före-

gående, torde det vara begripligt, alt man icke bör på något

sätt devancpra naturen. Vår tids fel är att vilja i otid göra

allt, häraf blir intet gjordt. Man vill att barnet skall börja

för tidigt med själsansträngningar; så äfven med kioppens.

Båda äro lika menliga. — ”Lät barnet krypa, tills det kan

gå” säger ett ordspråk, och detta gäller i fysiskt som i psy-

kiskt afseende. — Först i sjunde eller åttonde året bör barnet

hafva offentelig gymnastikbildning. Lätt anstränger det sig, mer

än nyttigt är, genom täflan med äldre. För tidigt bör barnet

ej arbeta med lemmarna, för att kunna bära sin egen kropps-

tyngd. Detta är i förstone för mycket. — Först när katt-

ungen och ekorren är halfvuxne, börja de klifva i träd. —
Barnet bör äfven upparbeta ryggen och dervid anliggande de-

lar. — Den rörelse, vi kalla Gång, är, då den med fullt be-

hag och styrka utföres, den svåraste af alla. Knappt ser man

en enda Equilibrist utföra den rätt: Han antingen trafvar eller

har krökta knän, böjda skullror o. s. v., som betager honom

ledighet i gång, och visar större styrka på ett ställe, än på

ett annat. — Liksom barnet behöfver mångfaldiga rörelser,

förrän det kan gå utan att falla, så behöfver den mera ut-

vecklade kroppen mångfalldiga förberedande rörelser, som delvis

utveckla densamma, innan den allmänna jemnvigt kan framträda,
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som utgör en säker och naturenlig gång. — Då denna rörelse

tillhör menniskan allena, är den tillika så uttrycksfull, att man
bland flera obekanta personer lätt igenkänner en bekant på
hans gång

*

).

9. Spj^ång.

Språng är ett tillintetgörande af kroppens tyngd och en

ögonblicklig förflyttning så i höjd som längd, utan något fäste

för fötterna, (hvarom vidare ses i Regi. för fristående Gymnastik, Sthlm.

1836, sid. 96 följ.). — — — —- — — — — — — — — —

i 0. Simning.

(Af Författarens anteckning synes, det han, i fråga oro denna
sammansatta rörelse, ansett Franklins simlära hittils vara den bästa.—
L.)^*

1 1 . Rörelser med machineri,

(I föregående och efterföljande är antydt om detta — L.)

1 2. Höjningar.

Alla rörelser på stående fot förhålla sig till häfningarna,

och dessa återigen till äntringarna, likasom dessa förhålla sig

till språnget. Häfning, både i lodrät och i vinkelrät ställning,

är en kraftansträngning, som yttrar sig i extremiteterna, och

den öfriga delen af kroppen är passiv.

*) Anm. Lagarna för gången, hvilka hafva ett lika intresse för den högre

militären. Gymnasten, Läkaren, Physiologen och Physikern, finnas naturtrognast

med rön och försök utredda af bröderna Weber i deras mästerliga arbete: Me-

chanik des menschlichen Gehwerkzeuges, Leipzig 1836, hvilket nogast af alla

visat den specifika skilnadeu emellan Gång och Språng. L.

**) Författarens Simmlära skiljer sig dock från alla föregångares, men så-

som tillhörande den speciella rörelselärau har den der sin egentliga plats. G.)
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1 3. Äntringar.

Äntring är båda extremiteternas förening att kommen-

dera kroppen i en viss höjd och i olika momenter. —

14. Slingringar.

\ 5. Spänningar.
16.

Balanceringar på smala ytor, och med tyngder.

17.

Voltigering på trähäst.

Vid de förberedande voltige-öfningarna, som ske på trä-

häst, måste hvarje rörelse vara beräknad, efter de fordringar,

hvarpå voltigen, å lefvande häst, grundar sig. Båda hafva

de, liksom alla andra rörelser, en viss utgångs- och slutpunkt.

18.

Voltigering på lefvande Häst.

Voltigering skiljer sig ifrån Ridt, dymedelst att:

a) Yoltigören aldrig med någon kroppsdel anligger på

hästen, utan oftast likasom sväfvar öfver densamma.
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b) Aldrig begagnar något stöd af stigbögel eller betsel,

utan blott ögonblickligen häfver sig på bommen eller i saddn.

c) Alt rörelserna gemenligen äro vågräta, och endast vid

upp- eller afsittning lodräta.

d) Att ställningarna på mångfaldiga sätt afvexla, och icke

inskränkas till en viss kroppsställning. Derigenom utbildas

icke allenast modet mera ihållande, utan äfvenledes alla olika

kroppsdelar.

e) Att voltigörens ben alltid äro slutna, då han ej sitter

i sadel, eller i likhet med ryttare.

f) Att alla slutmomenter ske med böjda knän.

\ 9. Gymnastiska leka7\

Att utesluta sinnesförströelser ifrån gymnastiska kretsen,

och endast inbjuda det trumpna arbetet och det strängt be-

räknade lärdomsnitet, detta är att döda gymnastikens ande.

— Men då gymnasten skall låta glädjens element genom-

glödga allt, huru skall han kunna bibehålla ordningens?

Allt sannt lif är likstämmighet. Frid och glädje kunna

ej hafva en annan, än denna, till fader; ty friden är Guds

son här på jorden d. ä. Försonaren i sitt inkarnerade tillstånd.

Glädjen är den Guda-gnista, som i allt bör intränga, men det

är den rena, oskyldiga glädjen. Engeln, som med det dragna

svärdet ställdes vid Paradiset^ endast de fallne från

dess port. Likaså litet som själens och kroppens samverk-

ning kan, här i tiden, åtskiljas, hos en förnuftsvarelse. lika

så litet kan denna varelse framskrida i sann själs eller kropps

bildning, ulan denna glädje. Men då den sanna glädjen en-

dast tillhör kropp och själ sammanverkande (ty djurens glädje

är blott kroppslig), och tänkta utom strid med hvarandra,

så måste denna glädje hafva ett alvarligt syfte till sitt mål.

Detta finnes också i alla menniskors ädlare företaganden, eme-

dan den rena glädjen endast i dem kan finnas. Den sanne

konstnären, vetenskapsmannen o. a. bevisa detta.
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Så äfven vid gymnastiken. Oskyldig glädje bör genom-

glödga allt; men denna kan icke skiljas ifrån elt sannt syfte,

som afser kroppens verkliga fördelar, och dessa ligga, liksom

glädjen, i den harmoniska utbildningen, icke i det ensidiga,

egoistiska anslaget af ett visst kroppslig-gjordt akord
;
ty sann

glädje är. likasom sann vinst, alltid en fredsmäkling emellan

det andeliga och kroppsliga. På delta sätt sammansmälta äf-

ven personer med personer, folkstammar med folkstammar, ja,

slutligen hela menniskoslägtet med det högsta Urväsendet.

Grekland, sjelft, politiskt söndradt i mångfaldiga stater och

deras olika fordringar, utgjorde ett enda helt vid sina folk-

fester, i deras syften, fast segraren ansågs som ett politiskt

individ, föreställande sin nation. — Sjelfva kampen vid de

vanligaste gymnastiköfningar, t. ex. på lina eller stång, bör

ock anses som lek, annars öfverdrifves den. Som i lek mera

frihet råder, och flera olika förhållanden emellan de handlande

individerne, så gälla icke deri den strängaste gymnastikens

lagar, med vilkor af försigtighet, fridsamhet, foglighet.
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TREDJE AFDELNINGEN.

GRUNDERNA FÖR MILITÄB-GYMNASTIK.

Liflj/. LJ. 32



INNEHÅLL:

1. Om Vapenföring i allmänhet.

2. Allmänna grunder för enskild vapenföring^

3. Vapenföringens allmänna vilkor.

4. Om anfall och försvar.

5. Om Betäckning.

6. Om Enhet i grunderna för vapenföring.



TKEDJE AEDELNINGEN.

1. Vapenföring i allmänhet.

Strid är lösen i hela naturen, ty existensen sjelf är blott en

fortsatt konflikt emellan lif och materia. Allt har sin fiende,

som söker inverka och tillintetgöra det. Sjelfva den så kallade

oorganiska naturen är i ständig strid. Både köld och värme

arbeta, hvar på sitt sätt, på de fasta fjällarne, hvilka alijemt

måste böja sina stolta hufvuden för öfverkraften. Sandreflar

bortsköljas eller uppvräkas af hafvet, och de stora revolutioner,

som förorsakas, antingen längst ner i jorden, genom vulkaniska

utbrott, eller uppöfver jorden, genom kometernas närmande och

fjermande; allt är en strid, och det måste så vara, ty funnes

icke denna strid, så kunde icke heller Gudomligheten uppen-

bara sig i liden, och den kunde icke vara sig sjejf bestäm-

mande och evig, om allt skulle kunna fortfara att njuta samma

orubbliga hvila, som dess Upphofsmans.

Men då striden tillfallit menniskan, såsom ett arf, sedan

hon blifvit bofast på jorden; så måste menniskans strid uppen-

bara sig helt annorlunda, än de öfriga naturens fejder. Redan

i hennes väsen ligger icke blott det frö till strid, som tillhör

hvarje organisation, utan, såsom hvarje annat djur; har ock

hon sina bestämda fiender ibland djuren, hvilka hon måste

bekämpa; men så har hon äfven i detta fall en större sfer

än de, ty hon står i strid med hela naturen, i anseende till

sin existens, och i beständig strid till sig sjelf, i anseende

till sina pligter.

Beträffande Militära Gymnastiken, kunde man säga, att

den upphäfver kroppens jemnvigt, och således är stridande mot

Gymnastikens allmänna syfte, och jag medgifver att, såsom

handvapen numera föras, är denna anmärkning rätt. Men

såsom Nordbon tvehändes förde sina tunga vapen, och såsom
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Sydbon förde sin sköld i ena handen och svärd eller lans

i den andra, eller ock sona bådas bågskyttar, genom bcgge

armarnes lika ansträngning utvecklade sina kroppar till lik-

stämmighet; så måste äfven vi handla i samma syfte, fastän

i annan vapenrustning.

Fäktning till höger och venster måste således brukas;

den förekommer svår, men är lätt. Endast genom den bibe-

hålies harmoni i kroppsdelarne, och endast genom denna ett

fullt förtroende till vapnet.

Äfven här gäller derföre hvad vi så ofta sagt om or-

ganismens Enhet; men denna bör icke allenast afse subjek-

tets förhållande till sig sjelf, utan äfven till dess motståndare,

samt till dennes och eget vapen. Således indelas subjektets

kropp i aktiv och passiv halfva, såvida blott en af dess hän-

der förer vapnet, men som dessa tillhopa utgöra ett enda

organiskt helt, måste de också i hvarje rörelse agera liktidigt

och harmoniskt. Äfvenledes vapnet består af tvänne hufvud-

delar, den anfallande och den försvarande delen, den förra

sträckande sig ifrån midten af klingan till dess ända, den sed-

nare ifrån midten till fästet. Så är äfven angrepp och för-

svar ett, I deras gemensamma syften *), ty i ärlig mannastrid

angriper fienden endast för att rädda sitt eget lif, likasom

man med sitt försvar åsyftar detsamma.

Militär-Gymnastiken har, i pedagogiskt hänseende, den

stora egenskap, att tvinga eleven till manlig själsnärvaro; ty

uti densamma måste beslut och handling vara i det allra nog-

grannaste förenade i samma momenter. Den hejd och det

lugn, som rigtiga vapenöfningar slutligen gifva, tillika med den

högsta rådighet och raskhet i handling, verkar lika fördelak-

tigt på den häftige ynglingen, som på den långsamme. Att

här icke är frågan om vanlig exercis, hvilken godtycket i

vissa länder årligen förändrar, och okunnighet om mennisko-

organismens fordringar, i andra länder, lika godtyckligt efter-

apar; det inses lätteligen. Ännu mindre kan den militära

’) Blott lönnmördaren, angriper utan behof att försvara sig; emedan han

sjelf icke rigtar sitt vapen emot angripare. Först när hämden väckt sitt offer

till sjelfförsvar, uppstår kraft mot kraft (angrepp mot angrepp).
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Gymnastiken syfta till att göra ofredliga slagskämpar. —
Duellisten förtjenar alltid samma förakt i våra tider, som forn-

tidens tänkare hyste för Alhleterne. Spaniorens tjurfäktning,

Engelsmannens boxning och Nordbons icke längesedan för-

svunna sed, att spänna bälte, kunna icke hänföras till en sann

militär-Gymnastik
;
de äro förlustelser och hämduppträden, lika

grymma i sitt syfte, som ovärdiga en mera bildad tidsålder.

En vildsvinsjagt i Södern, en björnjagt i Norden äro af helt

annan natur. Der står menniskans mod och rådighet i en

ständig pröfning, icke blott mot vildjuret, utan äfven i anseende

till lokala och materiella svårigheter.

Vapen begagnas, antingen i allmän eller i enskild strid.

Den ena öfvergår vanligtvis till den andra, och således

är nödvändigt, att enhvar kan använda vapnet till sin för-

del, både vid det ena och andra tillället.

Vid ett handvapens förande, måste ställningen alltid vara

sådan, att det skyddar kroppen; och vapnet sjelft måste vara

sådant, till sin form, att kroppen, genom sin egen kraft, obe-

hindradt kan föra det, både till angrepp och försvar.

De hufvudsakligaste handvapnen äro trenne: 1:o Värja.

^:o Sabel (Hugg- och Stickvärja) 3:o Gevär med Bajonett

eller Gevär och Bajonett särskildt 2
),

Som dessa tre vapen hufvudsakligast verka inom den

gräns, som den vapenförandes muskelkraft har, så måste la-

garna, hvarefter dessa vapen föras, vara i allmänhet desamma,

så för det ena vapnet, som för det andra, det vill säga: att

“) Anmärhning : Lans (Pik), Hillebard och snärj-spjut kallas väl handvapen
;

men de äro ett mellanting af eld- och hand -gevär, ty de agera utom den mu-
skelsfer, som den stridandes kropp har, hvarföre de äfven fordra längre öfning,

hvilken redan från barndomen förvärfvas hos de nationer, der dessa vapen äro

inhemska. Afvenledes fordra de ett annat sätt att rida och en annan equipering

än hos oss är öfligt; och ehuru de äro gagneliga i en stor armée, hvars nu-

merär icke lider vid att uppsätta särskildta Regementen för särskildta vapen,

torde de likväl med vår ringa Militär-styrka, och den korta tid, som hos oss

är till vapenöfningar bestämd, kunna, för närvarande, umbäras, tills vår Nation

fått en mera sjelfständig fysisk utbildning. Om man förbiser det granna, och

söker blott det noggranna i handterandet af detta vapen för ryttaren, torde det

vara mindre behöfligt för enskildt strid, och pikens nytta hufvudsakligen kunna
påräknas mot anfall i massa.
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grundställningen och grundrörelserna få icke strida emot hvar-

andra.

Hvar och en vapenförande bör söka förekomma sin fiende,

d. V. s. antingen göra sitt angrepp så fort, att icke hans

fiende kan afvärja det, eller också göra silt försvar (parad)

så fort, att fiendens stöt eller hugg icke hinner att skada

honom. Derföre måste den vapenförandes rörelser alltid ske

med möjligaste högsta hastighet. Likväl är hastigheten i rö-

relserna icke nog, för att vinna syftet, att förekomma fienden;

ty hvarje rörelse måste äfven vara rigtig. —
En rörelse med vapen är endast rigtig, när den fullt

tjenar till kroppens försvar. Häraf följer, att en rörelse med

vapnet icke bör sväfva utom den utsträckning, som kroppens

styrka har. Då nu kroppens muskelkraft är störst, så länge

dess rörelser icke gå utom hans egen yta, så blifver hastig-

heten i rörelserna befordrad derigenom, att de begränsas af

kroppens yta.

Om en rörelse skall blifva bestämd, måste man tänka

sig en viss punkt, hvarifrån den utgår, och en viss punkt,

hvartill den skall gå, samt de punkter hvarigenom den skall

gå. Häraf uppkomma trenne hufvudrigtningar. Den första är

den ställning, som en stridande måste, till sin säkerhet, intaga,

både med sin kropp och sitt vapen, och den kallas Gard,

Den andra är det ställe på fiendens kropp, der hans vapen

skall inverka, och den tredje den rigtning, som hans kropp

och vapen bör taga, för att rätt och först åtkomma detta

ställe.

Ett anfall han icke utjöras på hvad ställe och afstånd

som helst ifrån lienden, utan måste ske, antingen under när-

mande till eller fjermande från honom, antingen i samma linia

eller i en sidorörelse emot honom. Det förra kallas marche

eller passade framåt eller tillbaka, det sednare kallas volter

eller vändningar.

Genom marchen kan afståndet ändras, emellan motstån-

darne, så mycket och så litet, som erfordras.

Passaden deremot är en mera forcerad rumförändring.

Allt detta gäller lika för värja, sabel och bajonett; men
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som dessa vapen äro till tyngd och till form olika hvarandra,

så måste de äfven genom muskelkraften olika begagnas. Så-

lunda föres Vnrjan blott med en hand (höger eller venster)

och åt en bestämd punkt af fiendens bål. Sabeln föres äf-

venledes med en hand (höger eller vensterj, men åt flere

punkter på utsidan af fiendens bål.

Geväret med bajonett, vida tyngre och längre än värja

eller sabel, måste föras med två händer, och, likt värjan,

angripa medellinien; men, tillika medelst kolfven stundom lika-

som sabelhugget, rigtas emot utsidan af densamma.

Af denna anledning, fordras t. ex. i Bajonettfäktning ej

en så stark bortvridning af kroppens bortersta sida. som är

nödvändig vid värjans förande, icke heller så många olika

rörelser med blind-anfall (finter). —
Värjans direkta angrepp ske vanligtvis med utfall; ty

hennes egen lätthet fordrar sådant, om hon skall intränga i

fiendens kropp. Vid sabeln brukas dessa utfall mera sällan,

emedan nämnde vapen är tyngre, och vid Bajonettvapnet äro

utfallen oanvändbara af följande skäl:

1:o För att lära rigtiga utfall^) fordras vida längre tid,

än till hela Bajonettfäktningen.

2:o Är äfven den mer öfvade blottställd för bråckskador,

ledbrott m. m., om han på oländig mark, skulle göra ett o-

rigtigt utfall.

3:o Är kroppen icke skyddad af vapnet, och det åsyf-

tade närmandet till fienden vinnes icke, så vida ej utfallet

göres riktigt. (Se nedanstående not).

4:o Kroppen kan icke, i ett utfall, motväga gevärets

3) Med rigtigt utfall förstSs här icke det »alongerande», som andra länders

fäktare påyrka; utan jag menar ett närmande till fienden, sålunda, gjordt mera
genom kroppstyngdens öfverflyttande på den emot fienden närmaste foten, så att

på hvad yta som helst, min kropp äger full kraft och jeranvigt, fullt skydd af

mitt va))en och med lätthet kan återgå till Gardställuingen. Allt detta kan

endast ske genom en parallel ställning emellan båda benen, rät vinkel i främre

knäet och halfrät vinkel i kroppens och båda benens luining emot planet, hvar-

om vidare i min Theori för värjan.

Som vår Svenska Värj- och Sabelfäktning blifvit, redan för trettio år sedan,

till sina hufvudgrunder förändrad och olika med hvad, som ännu gäller hos

andra Nationer; så måste äfven grunden för Svenska Bajonettfäktningen vara

olika med de ännu brukliga bajonett-rörelserna i andra länder.
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framsträckning och tyngd; således måste den sednare förminska

kraften i den förra.

5:o Förminskas kraften och hastigheten, vid upresningen,

förmedelst den långa häfstången. (I öfrigt se Bajonett Fäkt-Regi.

— I Afdeln. Stockholm 1836. Andra Upl, sid 45 & 46.)

Om Bajonettfäktaren träffar en mera betydande upphöj-

ning, under sin främre fot, är ett utfall mindre farligt. —
Men samma approche vinnes, om det främre knäet starkare

böjes och kroppen framlutas

Hvad angår vapnets skyddande gäller i all vapenöfning:

4:o Att angrepp, så väl som försvar, böra ske med den

del af vapnet, som bäst uppfyller dessa syften. S.o Att den

vapenförande sjelf alltid skonar sitt eget vapen, men söker

skada fienden. Således måste t. ex. Bajonett-fäktningens alla

rörelser göras på det sätt, att gevärets vigtigaste delar, kolf,

lås och pipa, blifva oskadade, om än bajonetten skulle upp-

offras dervid.

Vare detta nog om handvapnens begagnande i allmänhet.

Allmänna Grunder /ör enskild Vapenföring.

En rörelse kan i allmänhet betraktas såsom rigtig eller

origtig. Halft rigtig eller halft origtig kan ingen rörelse vara;

ty antingen uppfyller den fullkomligen ändamålet, hvarföre den

sker, och då är den rigtig, eller förfelar den sitt ändamål, och

är då origtig.

Att kroppen är rigtigt organiserad förutsättes naturligt-

vis, såsom första vilkoret, för att dess rörelse skall kunna vara

rigtig. Kraften och hastigheten, hvarmed den yttras eller ut-

föres, visar slutligen dess rigtighet; hvartill åter andra vilkoret

är, att kroppen, medelst gymnastiskt bestämda rörelser, till

alla sina delar, blifvit harmoniskt utbildad.

Inom den lefvande organismen är mekanisk kraft alla

delars progressiva och öfverensstämmande sträfvande, i lika

tid och rum, till en viss punkt. I räta linien yttrar sig denna

kraft, såsom högst. — Dernäst är den kraft störst, som utgår
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ifrän rät vinkel. — Full kraft kan, under samma tid, blott

hafva en enda direktion. Gifvas åter tvänne direktioner åt

en kraft, så försvagas bådas verkan, och infaller emellan bå-

das direktion, allt i mon af dessa krafters inbördes relation.

— Justesse vid rörelse är kraft och hastighet i lika och

samtidiga förhållande till hvarandra, uttryckta med gemensamt

namn. — Vid all vapenföring kan kraft, hastighet och rigtig-

het icke åtskiljas; enär grundelementerna dertill utgöras af

anatomi och mekanik. — Den förras lagar åsyfta här sjelf-

bestånd, den sednare kraft och uthållning. Menniskokroppen

är sålunda en machin, som rör sig efter bestämda mekaniska

lagar. Att den kan stå upprätt, och ej faller, beror ock, till

en del, deraf, att dess vinklar tjena hvarandra till stöd. —
Rörelse åter är en förändring af kroppens ställning i sina

vinklar, och utgår ifrån en viss punkt, der rörelsen begynner,

samt yttrar sig endast genom ledgångarnas vinkeländringar.

— Oböjliga kroppsdelar måste derföre följa ledgångarnas rigt-

ning. — Vid vapenöfning yttrar sig äfven hvarje rörelse i

tid och rum. Tid vinnes genom linierörelser, rum genom

marcher och utfall.

3. Vapenföringpns allmänna mlkor.

All besstämd rörelse måste begränsas af fyra vilkor:

i:o Rum.

1\o Tid.

3:o RigIn ing.

4:o Kraft. — Och dessa fyra vilkor måste kunna, sig

emellan, vara identiska, för att kunna, i totalbegreppet af rö-

relsen, göras till en enda idé. — Att dessa fyra verkligen äro

identiska, finna vi af följande analogi.

a) Det rum, en kropp skall genomlöpa, är alltid i för-

hållande till den tid, som dertill åtgår, eller omvändt: Tiden

för rörelsen är alltid i förhållande till rummet. — Således

står Tid och Rum i analogi.

b) Tiden, för en kropps rörelse, är äfven i förhållande
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till kraften, som sStter den i rörelse; således är krajt och

tid analogi, och följaktligen äfven kraften med rummet.

c) Rörelsens rigtning (linien) måste vara i analogi med
rummet, d. v. s. i rät linia, derest kortaste tiden skall vinnas,

således är linien analogisk med rum, tid och kraft. —

4. Om anfall och försvar.

Man har länge föreställt sig att anfall och försvar voro

motsatta, icke blott i utförandet, utan äfven i begreppet, I

sednare fallet äro de det alls icke; ty ingen annan än lönn-

mördaren fbanditen) angriper sin nästa, när ingen fara är

för eget lif, för sin stams eller sitt lands skydd. Uti hans

begrepp ligger således icke syftet att förekomma någon af

dessas fara. — Angrepp och försvar blifva sålunda identiska

(ett betydande). Uti det mekaniska utförandet hafva de äf-

ven samma egenskap, ty hvarje anfall, som icke så göres,

att det i sig innefattar försvar, blottställer den anfallande sjelf

för ett värre angrepp af motståndaren; och hvarje försvar,

som icke i sig innefattar angrepp, blottställer den parerande

för fiendens anfall. Således måste allt angrepp göras så, att

fienden icke kan annat, än göra försvarsrörelser, och allt för-

svar måste ske så, att fienden icke kan rusa fram och be-

gagna rörelsen i diagonalen, som kallas parad (försvarsrörelse).

Då nu angrepp och försvar äro entydiga, finnes således

i deras utförande en viss likstämmighel. Skilnaden emellan

dem ligger endast uti det, vid all mekanisk rörelse nödvän-

diga beting, nemligen i tid och rum, hvarförutan ingen rörelse

kan ske eller beskrifvas. — Den skilnad, som i detta afse-

ende är, emellan anfall och försvar, består deruti, att, i af-

seende till rummet, det förra alltid yttrar sig i räta linien

d. V. s. kortaste vägen till fienden, och det sednare i diago-

nalen d. V. s. i anfallstaflans vågräta tvärlinie; i anseende Zi//

tiden åter har det förra beständigt tempo före det sednare,

emedan intet försvar kan utföras, förr än angreppsättet är

bestämdt, eller åtminstone synbart. —
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5. Om beläckning.

Med betäckning förstås det skydd, som vapnet gifver

fäklaren, så väl i angrepp som i försvar. Uti angreppet vin-

nes betäckning endast då rörelserna utföras i räta limen, så-

som den kortaste vägen till fienden. — Alla fäktskolor yrka

betäckning, den de söka vinna genom vinkelstötar och genom

antagande af flera anfallspunkter. — De afvika således från

den enhetslag, som utgör grunden till hvarje sann och rätt

genomtänkt vapenlära, hvars användande utvecklar sig än

mera uti tid och rum såsom vilkor för alla rörelseformers

beräkning. Genom vinkelangrepp, då nemligen vapnet bringas

i annan rigtning, än den arm, som förer detsamma; upplöses

kraften i tvänne direktioner, nemligen vapnets och armens

På delta sätt förloras icke allenast betäckning, utan äfven

kraft och hastighet. — — — Vidare yttrar sig betäckningen

genom den större bredd, som klingans försvarsdel har mot an-

fallsdelen. Således måste den anfallande, som icke innehar

räta linien, blifva allt mer och mer satt ur densamma, ju

närmare, han kommer till anfallstaflan. — Då nu härtill läg-

ges den vinkel, som handleden bildar emot armen, så måste

den, som begagnar nämde vinkel, tillika med klingans högsta

bredd och fästets sköld, gifva så få anfallspunkter på sin kropp,

att den, vid minsta rörelse i diagonalen, är skyddad under

parad, och i stöt (emot anfallet) äga ännu större skydd me-

delst den räta linien. — Huru delta är möjligt förstå vi lätt,

då man blott antar, alt tvenne stridande, för att alltid vara

nära till hands med sina vapen och för att ständigt hafva

känning af det läge, fienden gifver sin klinga, både vid anfall

och försvar, beröra hvarandras vapen, och alltid söka kortaste

vägen mellan sig och motståndaren, under angreppet, d. v. s.

söka medelpunkten af anfallstaflan genom räta linien^ såsom

under anfallet utgörande den enda sanna betäckningen.

Med anfallstaflan förstå vi den delen af fiendens kropp,

som lättast kan angripas, och således, framför andra kroppens

delar, måste försvaras. — Ju mindre anfallstafla, ju mindre

punkter behöfva då försvaras.
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Men dessa punkter böra icke beräknas efter den ut-

sträckning, som i ett enda pbin faller på fiendens kropp, utan

äfven efter de afståndspunkter, som äro i anseende till fien-

dens anfallsdelar. Det är således icke nog, att kroppen så

vändes till fienden att han mot honom visar den möjligast

minsta yta, utan denna yta måste äfven utgöras af de punk-

ter, som ligga närmast till utgångspunkten för alla vapnets

rörelser. — Då nu vapnet föres endast inom den rätta an-

fallstaflans område, så kan fienden, i sitt angrepp, endast söka

att åtkomma de punkter, som ligga utom detsamma. — Ut-

gångspunkten, för alla försvars- och anfallsrörelser, är i midten

af axelleden till den arm >om förer vapnet; och som denna

punkt så ganska föga kan höjas eller sänkas, så måste alla

rörelser blifva begränsade, inom de punkter, som ligga kring

och i samma plan med denna del, d. v. s. anfallstaflan för

stickvapnet sträcka sig ifrån framdelen af öfre refbenet till

det nedre. — Som halsen ligger längre ifrån denna linie, kan

den icke med samma fördel angripas, ty den. som angriper

den bestämda anfallstaflan, vinner då, genom olikheten mellan

planen i hals och bröst, ungefär 6 tum i närmande till fien-

dens kropp, eller ungefär så mycket, som nyckelbenets längd.—
Att angripa ansigtet är åter lika felaktigt, oaktadt det

tyckes vara närmare än halsen. Vid den höjning, som då

måste göras, med hand och spets; blifver rörelsen vågformig,

emedan den alltid har samma utgångspunkt, som vid den rätta

liniesträckningen.

Samma förhållande är äfven vid värjspetsens sänkning

emot underlifvet eller benen. — Betäckningen bör således ses

under en triangels form, hvars bas alltid faller på fiendens an-

fallstafla, och svarar mot dess utsträckning; den motstående

vinkeln är båda klingornas skärningspunkt. —, Den ena af

de omfattande sidorna, i nämde triangel, utgöres af armen

tillsammans med den del af vapnet, som ligger emellan han-

den och klingornas skärningspunkt, den andra af dessa sidor

utgöres af den del af fiendens vapen, som, ifrån denna skär-

ningspunkt, tänkes utdragen träffa min anfallstafla. Om fien-

dens angrepp afböjas, eller han icke iakttager koncentricitet
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i sin rörelse; faller den imaginUra baslinien utom min kropp.

— Jag är således i samma mon skyddad, som jag förstorar

denna bas, dock så, att jag sjelf alltid inskränker mig inom

gränsen af min muskelsfer och ej viker ur linien. Att klin-

gans bredd samt handledens vinkel ökar betäckningen är förut

redan anmärkt. —
Tvenne fäktande hafva således hvar sin triangel att afse,

och söka således enhvar att få sin bas svarande mot sin

egen anfallstaflas utsträckning, men alt derunder få basen i

sin fiendes anfallstafla så förminskad, som möjligt. — För att

vara skyddad måste således alltid den vinkel, som bildas af

den imaginära baslinien och fiendens klingas spets, falla utom

anfallstaflan, det vill säga, att basen måste motsvara anfails-

taflans utsträckning i alla planer.

6. Om Fjnhel i Grunderna för Vapmföring.

Likasom, i den pedagogiska gymnastiken, en fullkomlig

enhet 'harmoni) måste finnas, eller sökas, mellan alla kroppens

delar, så måste äfven. i militär-gymnastiken, en sann harmoni

vara icke allenast mellan dessa, utan äfven mellan dem och

vapnet samt motståndaren. Häraf uppstår: a) likstämmighet

mellan vapnets delar; b) likstämmighet mellan kroppens delar;

c) likstämmighet mellan kroppen och vapnet. —
Vapnet är ett enda helt. men består, enligt hvad förut

blifvit anfördt, i anseende till fiendens anfallstafla, af tvenne

hufvuddelar: anfallsdelen och försvarsdelen. Den förra går

vanligen från halfva klingan till spetsen, den sednare från

midten af klingan till fästets knapp. Dessa båda stå dock i

fullkomlig likstämmighet till hvarandra i rörelsen, på det sätt

att vapnets anfallsdel alltid rigtas i rät linie mot fienden, det

vill säga, kortaste vägen emellan de båda stridande, men för-

svarsdelen föres till anfallstaflans yta, d. v. s. i tvärlinien

(diagonalen) till anfallslinien (räta linien) mot fienden. — I an-

fallet föres vapnet således, räknadt ifrån utgångspunkten, i

axelleden af den arm, som förer detsamma, i rät linie till
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midlen af anfallstaflan, eller till stötpunkten på fiendens an-

fallstafla; men i försvaret föres försvarsdelen af vapnet i diago-

nalen (ivaHinien), och anfallsdelen bibehålies i räla linien. —
På detta sätt kan vapnet anses vara elt till sig sjelft, om
spetsen i angreppet alltid rigtas mot den närmaste punkten

på fiendens anfallstafla, och handen alltid förer fästet så, att

fienden icke kan vinna den för honom närmaste punkten på
den andres anfallstafla, emedan han nödvändigt måste ligga

på endera sidan af dennes vapen. — Som blott en enda rät

linie kan finnas mellan dessa båda punkter, så måste den,

som gör sitt angrepp, i räta linien, tvinga motståndaren ur

densamma, d. v. s. att denna måste göra en vinkelrörelse

mot räta linien, — antingen högre eller lägre, antingen till

höger eller till venster, om densamma, emedan tvenne räta

linier icke kunna tänkas på samma gång liggande emellan

tvenne de samma punkterna, ty klinga kan icke tränga in

genom klinga eller fäste, och måste således vara på endera

sidan, öfver eller under motståndarens klinga. —
Då nu betäckningen, enligt fjerde stycket, utgöres af den

imaginära basliniens rätta motsvarighet till anfallstaflan, så må-

ste enheten emellan vapnets anfalls- och försvarsdel, alltid iakt-

tagas; likasom enheten mellan vapnet och kroppen samt mel-

lan de begge stridande.

Följden af denna enhet, mellan alla kroppens delar och

vapnet, är enhet mellan hvarje rörelse serskildt; d. v. s. att

det ena tempo befordrar det andra. Enheten mellan de stri-

dande åter afser icke allenast det för hvar och en erforder-

liga afslåndet till motståndaren, utan ock öfverensstämmelse

i afseende till tempo och begagnandet af de afvikelser, som,

å ena eller andra sidan, göras mot enheten i anfalls eller

försvarsrörelserna.
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FJEKDE ÄEDELNINGEN.

Förhållandet mellan aktiv och passiv rörelse.

Mången, jag vet det, har belett det uttrycket passiv rörelse,

emedan all rörelse måste vara aktif. Den Ur det visserligen

i anseende till organismens inre, allmänna varande, men icke

i anseende till individet sjelft eller till gymnasten; annars skulle

det förra ensamt, utan den sednares påverkning, kunna be-

stämma alla sina delars afändring, både i yttre ställningar och

inre muskelaktioner. Skiljnaden emellan aktiv och passiv gym-

nastik torde kunna jemföras med olikheten mellan rörelserna

(af viljans organer) af armar, ben, hals och rygg, såsom vil-

jans verktyg och rörelserna i lungor, hjerta, tarmar, m. m. så-

som vitalitetens verktyg; men likasom dessa sinsemellan hafva

ett oafbrutet samband, så finnes äfven en inre förening i verk-

ningarne af aktiv och passiv rörelse. Huru verkar gnidning

(frottering på en rheumatisk åkomma, huru åkning på en

allmänt försvagad konvalescent? Äro desse patienters rörelse

icke rent passiva, i anseende till den yttre vehikeln? Sjuk-

gymnastikens rörelser kunna, i enlighet med hvad vi nyss

anfört, indelas i 3:ne slag: a) helt passiva: b) halft passiva

och c) aktift-passiva. Vid förra slaget är subjektet alldeles i

hvila, helt eller halft liggande (vid strykningar, rullningar, mål-

ningar m. m.), helt eller halft sittande (vid bröstlyftning, flyg-

ning m. m.). Vid andra slaget är subjektet vanligen stående,

sittande eller liggande, men gör sjelf en vinkel i arm, ben, rygg

eller hals (sidvridning, knäböjning). I tredje fallet är ställningen

’) Galenus, Greklands siste store Läkare, föreskrifver friktioner, såsom sjuk-

gymnastik. Han indelar dem i fyra olika grader af styrka; men olyckligtvis äro

formerna af forntidens medikal-gymnastik en hemlighet för oss; och detta kan
till en del ursägta och förklara den liknöjdhet, som sednare århundradens store

läkare haft, att återupplifva den samma, och att de åtnöjt sig med att endast

omtala den, såsom ett fenomen i läkare-konsten och dess historia.

Ling. III. 33
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på knä eller med delade ben, eller framstupa, eller på knäet

liggande, sittande eller stående, hvarvid subjektet gör starkare

motstånd, dubbla eller tredubbla vinklar.

2, Om den passiva rörelsens företräde framför den

aktiva, i sjuktillfällen.

Vi hafva sagt, i sjette stycket, att endast en mekanisk

grundform gifves för vår organism, att således den rörelse,

som gymnastiken kan bibringa, är blott en till organismens

idé, men betraktad från den yttre vehikel, som effectuerar

rörelsen, kan den antingen ske af vår kropp sjelf, eller af en

annan på den samma verkande kropp. Den förra rörelsen

kallas då aktiv, den andra passiv, men effecten, af dem båda,

blir motsatt (Se sjette stycket); ty den aktiva rörelsens qvot

blir mera passiv och den passiva rörelsens qvot blir mera

aktiv rörelse. Det måste så vara; ty annars skulle organismen

antingen rent af skakas för våldsamt eller också allsintet.

Den utbredning, som den aktiva rörelsen har, kan bli för stor,

om den ej inskränkes af passiv motverkan; så ock den pas-

siva rörelsen. Denna skulle blifva för ringa, om den icke,

genom lifskraftens väckande, utbredde sig i delarna af orga-

nismen, medelst blodets omlopp, nerverna, m. m.

Såsom frisk har individet rört sig aktivt, från dag till

dag, från år till år. Då detta ändå icke förmått bevara krop-

pen från ett abnormt tillstånd, antingen den kommit deri ge-

nom länge eller hastigt samlade och för hälsan menliga in-

tryck; så har den aktiva rörelsen upphört att äga fördelar för

denna kropp. — Här vidtager den passiva rörelsen, antingen

helt och hållet eller till en viss del, ifall abnormiteten är lo-

kal, och icke allmänt ingriper i systemet. Om den aktiva

rörelsen brukas efter en försvagande åkomma, feber, diarrhé

0. s. V.; skulle mattheten ökas allt mer, och recidiv uppstå.

Derföre se vi af erfarenheten, att några dagars hvila oftast

botat smärre åkommor, utan vidare åtgärd, om magen tillika

skonas från sin vanliga aktivitet. —



Ansträngning kan väcka kramp, kasta blodet åt bröst,

hufvud, 0. s. V., förorsaka nervskakning, andtäppa, onaturlig

svettning, kyla, m. m. Och som sjukdomstillståndet är mot-

satsen till hälsotillståndet, så måste den passiva rörelsen vid-

taga, då den aktiva icke mägtat häfva eller förekomma ab-

normiteten; likasom i kemiskt afseende, sjukmat måste begag-

nas, icke hvarje slags födoämnen i allmänhet. Eller huru

skulle man kunna bestämt rigta inverkningen antingen åt ande-

drägtens eller matsmältningens eller blodomloppets organer, om
jag lät den sjuke spänna de delar, han i en aktiv rörelse

måste begagna, det är alla viljans organer? Dessa inverka ju

på de vegetativa; men på hvad sätt? Jo, endast så länge

till de sednares fördel, som dessa kunna göra behörig reak-

tion. — Sedan blir inverkningen menlig för dem. Att med
hufvudet göra en stark rörelse, d. ä. sätta halsen eller ryggen

i stark vinkel, då blodet är åt hufvudet, vore att befordra

det onda; att göra ett språng, en lyftning under andtäppa o.

s. V. vore lika menligt. — Vid abnormiteter är den naturliga

verksamheten antingen nedstämd eller öfverspänd; den kan

endast passivt återbringas, till sitt urtillstånd
;

ty den har ak-

tift kommit derifrån. Då helsa är likstämmighet i delarne,

så måste delar, som äro i disharmoni, genom yttre inpuls åter-

bringas i harmoni; ty, genom sin egen verksamhet, häfva de

upp den åsyftade harmonien, allt mer och mer, likasom, under

så kallade friska tillståndet, grundabnormiteten i kroppen oför-

märkt befordrar dennes förfall, just emedan harmonien alldrig

eftersträfvas.

Att den passiva gymnastiken äfven är förmonligare till

diagnostiken inses lätt; ty genom den aktiva uppstå endast

eller merändels de abnorma verkningar, som patienten redan

erfarit; likväl böra desse undersökningar vanligen vara till en

liten del aktiva, för att tvinga kroppen att angifva sätet för

sjukämnet.

Gång åter anses visserligen i den pedagogiska Gymna-
stiken vara den första och naturligaste af alla de rörelser, deri
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innefattas, men i medikal-gymnastiken är den en tvetydig hjel-

pare. Läkare säga väl i allmänhet: »Tag rörelse; gå, åk eller

rid!» Men huru ändlöst olika är icke dessa tre rörelsers in-

verkning? — Den första fullt aktiv, den andra fullt passiv,

den tredje aktift passiv. Gång är en ändring, omflyttning

(locornotion), tillhörig den fullständiga, lefvande organismen. Den

uppstår genom kroppstyngdens öfverflyttande framåt ifrån ena

foten till den andra, och dess hastighet afändras således efter

den mer eller mindre till rät vinkel närmande ställning mot

planet; ju fortare man vill gå, ju mera måste kroppen luta

framåt, och således vinkeln spetsas. — Gång, såsom ensamt

sjukmedel, är sällan nyttig, om ej patienten fört ett stilla-

sittande och från friska luften utestängdt lefnadssätt. Bland

sjuklingar å Gymnastiska Institutet hafva många varit, som på

läkares inrådan, gått ett par svenska mil om dagen, och alla

hafva blifvit sämre deraf, i synnerhet i lungorna. Detta lik-

nar den kur Herodicus föreskref sina patienter, då de skulle

gå från Athén, genom Megara till Elevsis, vid pass sju svenska

mil, utan hvila och mat. Hippokrates, hans lärjunge, före-

brådde honom derföre, att han dödat sina /ross-patienter, ge-

nom för mycken gång. Om gång, såsom sjukrörelse i all-

mänhet, vore så användbar till hälsans återvinnande, som man

tyckes tro; skulle väl få blifva angripne af de sjukdomar,

mot hvilka man anbefaller den. Ty den rörelse, som enhvar

gjort, allt sedan han slutade krypa, borde väl vara ett för-

varingsmedel mot en åkomma, om denna rörelse sedan skulle

kunna vara botemedel för densamma? Det är just derföre,

att vi alltid och snart sagdt uteslutande göra denna rörelse,

som den är mindre gagnelig; ty den föröker disharmonien

emellan organerna allt mer och mer, genom ensidigt styr-

kande af kroppens nedandelar. Att gå naturligt är nyttigt

för en frisk kropp; men denna naturliga gång frambringar en

helt olika vinkel mot planet, än den, som vår belefvade gång

tillåter. Bondens lufsande gång är naturlig och hälsosam, just

derföre att kroppen gör den efter sitt eget behof, icke efter

yttre omständigheters lagar. När man går alldeles rak, med
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långa och hastiga steg; arbetar kroppen sjelf emot den jemn-

vigt i omloppet, som den, genom gången, naturligen söker

befordra.

3. Sjukdomstecken,

Allt på jorden måste förändras. Detta är en nödvändig-

hetslag, som å ena sidan uttrycker det oändeliga i verldssty-

relsens väsende, och å andra sidan betecknar det ändliga uti

allt jordiskt. Således måste äfven alla menniskans njutningar

och lidanden afvexlas, genom tidsskiften. Häraf beror ock

nödvändigheten af sjukdomens förändring, hvilken uppenbarar

sig, dels i ombytliga sjukdomstecken, dels i föränderligheten

af den allmänna, medikala behandlingen, då den skall bringas

till subordinalion under naturens eviga Grundlagar. Såsom

orsaker till denna föränderlighet kunna följande angifvas; 1)

jordens inre vulkaniska förändringar, hvilka alltid medföra kli-

matets förändring, såsom en yttre följd; 2) jordens politLska

förändring, medförande till yttre följd lefnadssättets förändring,

icke allenast hos menniskan, utan äfven hos djuren, såväl de

hustama som de vilda, hvilka sednare allt mera undanträngas

af mennisko-racen. Dessa begge orsaker tillhopa utgöra en

enda, betingande och motsvarande sjukdoms-förändringen i det

hela, tänkt såsom dess naturföljd. Utan sådana skäl vore den

blott en vidskepelsens skräckbild eller okunnighetens sköld.

Som nu det ena klimatets folk utbyter icke allenast se-

der och födoämnen, med det andra, utan äfven till och med

klimat, åtminstone i secundärt afseende; så måste sjukdoms-

behandlingen, som i det ena klimatet gäller, ett halft årtusende

sednare vara användbart i ett annat land, fastän detta sken-

barligen är skildt ifrån det förra, både i luftstreck och folk-

lynne. Jag vill förklara mig tydligare. Greklands himmel,

mild men ren och afvexlande, har på afstånd likhet med Eu-

ropas nordiska klimater, sedan dessa undergått en så betydlig

minskning i vintrarnes köld. Emellan södra verldens brännande

kryddor och Nordens tarfliga vexter ligger Greklands vegeta-
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tion, som en mellanlänk; hvad, som i landets födoämnen och

afkastning saknas motsvarigt, har, genom verldshandeln, blifvit

ersatt, och till större delen verkat ett närmande af det nor-

diska temperamentet till Orientens, dock så, att vi fått dess

negativa, icke dess positiva välfärds-tillstånd; derföre behöfva

vi, mer än någonsin, Grekens fordna helsomedel, Gymnastik

och bad.

Allt, som vår organism i öfrigt framter, är en följd af

dess inneboende krafter, hvilka vi, med ett kollektift uttryck,

kallat grundformer; och denna följd har således, i dessa, sin

orsak. Men följden måste, till sitt väsen, vara annat, än or-

saken sjelf; således måste också Sjukdomens form eller följd

vara annat än Sjukdomen sjelf i sitt upphof.

En Sjukdom, säger man, kan vara hänledd genom ytlre

inverkning på organismen, eller också genom organismens egen

inre disharmoni, vare sig medfödd eller icke. Detta sätt att

betrakta sjukdomen är ett pathologiskt begrundande, som visser-

ligen tillkommer en sann läkare; men icke kan luan alltid anse

den yltre orsaken såsom verkligt ledande till sjukbehandlingen;

ty det kan endast sjelfva organismens tillstånd vara, och dess

rubbning är sjukorsak; dess sjuktecken är följd. Skulle den

yttre inverkningen ensamt antagas, som sjukorsak; så borde man

äfven antaga att hvarje organism — eller åtminstone en och

samma organism — skulle lika och alltid erfara en och samma

yttre inverkning, tänkt i samma grad. Detta motstrider så väl

erfarenheten, som begreppet om det oändliga af organismens

vexelförhållanden till sig sjelf, och organismernas till hvarandra.

Följderna af en svår förkylning, en stark stöt blifva således

olika, efter den sjukes olika kroppsförhållanden, före dessa

angrepp.

Då vi antaga att de tre grundformerna liktidigt fram-

träda, i alla menniskoorganismens företeelser, och att dennas

olika förhållande, till sig sjelf, beror af de trenne grundfor-

mernas olika förhållanden till hvarandra
;
så måste fenomenerna,

som uppkomma, genom detta deras vexelvälde, vara alldeles
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olika, icke allenast till organismen sjelf, såsom Ett Helt, utan

äfven i anseende till dessa tre grundformers inbördes sken-

bara framträdande. Blandas dessa företeelser så, att stundom

den ena. stundom den andra grundformen tyckes skiftesvis,

eller liktidigt, fastän på olika punkter, framträda; då är orga-

nismen ännu icke uti full ojemnvigt, och detta är mera ett

sjukanlag, än en sjukdom. Men när den grundformen, hvilken

sjukdomen, såsom orsak, tillhör, blifver undervigtig; då fram-

står sjuktecknet, såsom följd.

Man skulle kunna tro, att sjukorsaken kunde hänföras

till den öfvervägande grundformen; men dess öfvervigt är,

såsom vi redan sagt, blott en följd, och blir således endast

ett sjuktecken; den undervigtiga grundformen är den felande;

och i felet ligger sjukorsaken. Härigenom tyckas de fordna

begreppen, om en hela kroppen genonigripande kraft och kraft-

löshet (vStheni och Astheni), blifva mindre säkra. Om vi an-

taga att organismens fortgående beror af de tre grundformer-

nas samverkan till Ett enda Helt, eller af konflikten mellan

lif och materia, eller den mellan olika krafter fortsatta striden,

— hvilket allt till sin idé är detsamma —
;

så måste likväl

organismens helsotillstånd bero af dess delars likstämmighet, och

en sjuklig öfverkraft, hos den ena delen, antyder en sjuklig

svaghet hos den andra; ty så länge verkan och motverkan

äro i normalt förhållande; fortgår organismen, som ett har-

moniskt Helt. Det är således svagheten, hos den undervä-

gande delen, som, till en viss grad, gör möjlig öfverstyrkan

hos en annan, hvilken icke, ifrån sitt första moment, kunnat

tilltaga, om den andra delen strax kunnat motverka den.

Enär så ej skett, framträder ojemnvigt d. v. s. sjukdom. Så-

ledes är det icke styrkan i åderhinnorna, som gör att blodet

stockas åt en viss del; ej heller är det sagdt att det är en

motsvarande svaghet i de närmast anliggande delarne, som

secundärt förorsakar detta, utan sjukdomen sjelf, framträdande

såsom egoistisk, och så medelst partiel lifsprocess, i ett organ,

motsvaras af en anorganisk tendens i ett annat.

Sjukdomen, såsom orsak, tillhör vanligast en enda grund-

form, och visar sitt tecken äfvenledes genom en enda grund-
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form, fast denna icke är densamma, som den förra; denna

sjukdomsform kalla vi Entecknad. Men om sjukorsaken tillhör

en enda grundform, och dess tecken röja sig i de tvenne

andra, eller också i alla tre grundformerna, då kalla vi den

Flerlecknad. Sjukorsaken kan väl också tillhöra mera än en

grundform, dock tillhörer i de flesta fall dess upphof en enda,

och det är då på denna, som uppmärksamheten först hör

vändas. Oftast äro likväl sjukdoms-fallen så beskaffade, att

det är nödigt, att först undanrödja den sekundära sjukorsaken,

för att sedan desto lällare kunna häfva den primära
;
likasom

man, i samma ändamål, ofta är tvungen att väcka andra sjuk-

tecken, än de, som redan framträdt, för att derigenom ned-

stämma de för handen varande.

Vid flertecknade sjukdomar torde det i allmänhet vara

säkrast att sist tillgripa den mekaniska inverkningen, och be-

gagna den kemiska, under det sjuklingen är svagast. Skälet

härtill ligger icke deruti, att den kemiska agenten, vid dessa

fall, är uteslutande verksam, utan deruti, att den mekaniska

agenten, under hvilan lemnad hell och hållel till blott sina

inre animala funktioner Jår mera intensitet, än då kroppen

rör sig både med de animala och de mentala mekaniska or-

ganerna, såsom under frisktillståndet. Nämde ageni kommer

dymedelst i jemnvigt med den kemiska, hvilken, genom det

ringa mått af främmande ämnen, som den sjuke förtär, ned-

stämmes till möjligaste minsta qvantitativa inverkning, och

således svarar mot den till högsta passivitet inskränkta me-

kaniska inpulsen.

Detta röjes ännu mera så väl hos friska, som hos sjuka

uti sömnens välgörande följder. Fysiologer hafva påstått, att

sömn inträffar genom blodets strömmande till hjernan, och

man skulle tro att det vore så, emedan man blir tung i huf-

vudet, när man behöfver sömn, den mentala kraften liksom

domnar. Härvid är dock att anmärka: Om blodets ström-

mande till hjernan gjorde sömn, skulle 1) alltid den sömnige

få hufvudvärk, hvilket snarare inträffar, när man sofver för

mycket; likasom då man äter och dricker för mycket. Annars

plär en lång sömn tvärtom styrka och lätta nerfsvaga och
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alla sjuka eller tillfrisknande personer. 2) Äfvenledes skulle

öfre och nedre extremiteterna vara kalla på den sofvande,

hvilket är just en motsats; ty den, som fryser om dessa, när

han sitter eller står, blir vanligen varm om dem, när han

kommer i sömn. 3) Skulle sömnen, utom hvilken intet lef-

vande kan lefva, — denna sömn må räcka under dygn, må-

nader eller en hel årstid — såsom ett ersättningsmedel för

uttömda krafter, vara en ensidig funktion af blodet, då kunde

den icke vara styrkande; ty all ensidighet i funktionerna är

sjuklighet, såsom vi förut yttrat. Lethargi är ensidighet i blo-

dets lopp, derföre är den en sjukdom. — Enligt vår tanka

är det endast en fullkomlig aktivitet i det animala, och en

motsvarig passivitet i den mentala mekaniska agenten, som

gör den kemiska och den dynamiska öfvervägande, och dy-

medelst uppstår sömn. När alla viljans organer hvila, måste

äfven det animala systemets muskler komma i helt annat för-

hållande, än då de förra röras; ty, som vi förut sagt, verkar

det yttre på det inre. Således är ryggradens muskelaktion

vid stående, sittande, gång m. m., tillräcklig, att verka på nerf

och åder m. m., emedan dessas största stammar ligga när-

mast ryggraden. Annars skulle rörelse och stillastående verka

lika på vår organism, hvilket vore en motsägelse. Vi se att

aktif rörelse störer sömn; hvarföre också Lethargi ofta kan

botas genom mekanisk behandling. Den passiva rörelsen der-

emot, vaggning, åkning o. s. v., söfver af samma skäl, som

förut är anfördt. Att drömmar kunna uppkomma genom blo-

dets ojemna fördelning, medgifves gerna; derföre plär också

den sömn icke styrka, som njules under drömmar, och der-

före åtföljes en stark feber af yrsel; ty att yra är att drömma

vakande.

4. Sjukdom och Sjuktecken.

Sjukdomstecknet måste blända, emjedan all sjukdom in-

verkar på den dynamiska grundformen, hvilkens vexelvälde

måste förhöjas, i mon som sjukdomen tilltager: och dymedelst

röjer sig Lifvets strid med materien ännu bestämdare. Indi-
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videts yttre former (den kemiska och mekaniska) framträda,

den ena i sin undervigt, i allt mindre och mindre vinklar

och radier emot det dynamiska, och den andra deremot i sin

öfvervigt i allt större och större vinklar och radier.

Då nu den undervigtiga polen (K eller M i vår anförda

symbol) närmar sig till D linien, tyckes sjukdomen hafva sitt

ursprung i det undervigtiga K eller M. Men detta är oftast

skenbart, icke verkligt. Lifskraften (det dynamiska), sökande

ständigt att motverka materiens totala förening med sig, lika-

som utskjuter åt den sida, der det sig närmande K eller M
ligger; derigenom blifver del dynamiska sjelft försvagadt; men

den sig närmande undervigtiga linien (K eller M) vinner i

sin intensitet genom detta dynamikens meddelande, och utom

hvilket den annars skulle, såsom en ensam kraft, upphäfvas,

d. ä. söndras från punkten A och organismen dymedelst upp-

höra att handla såsom ett fullständigt Helt. Ett dylikt sjuk-

domsförhållande kallar man nervslag, och är, såsom sådant,

mera partielt. Om åter, i motsats härtill, K eller M linien

skulle förtränga D linien, och skilja densamma från sitt ur-

sprung, så kallas ett sådant förhållande hlodslag, och är ofta

mera universelt och dymedelst dödande, i fall dess orsak ej

varit yttre våld och således mera partiel.

Som de tre grundformerna icke allenast yttra sig i or-

ganismens inre ekonomi till dess sjelfbevarande, utan äfven

böra svara till de yltre medel, som på organismen användas

och af densamma emottagas, så måste dessa medel svara till

organismens bestånd, och vara enlige (analoga) med dess inre

grundformer; helst intet fenomen kan uppstå, utan genom

dessa tre grundformers vexelverkan. Men likasom lifvet (det

gudomliga) är det enda verkliga, så är den dynamiska grund-

formen typen för de tvenne andra; ty om den icke vore det,

skulle materien öfverväldiga lifvet, vid minsta ojemnvigt i or-

ganismen, och allt skulle, förutan lifvets motverkan, förvirras

eller förintas. Ja, detta välde hos det dynamiska framträder

ännu tydligare hos hafvande qvinnor; men tydligast i den

rneddfödda antipathi, som vissa individer i all sin lefnad hafva

för vissa djur eller ting, hvilken ofta i högsta grad yttrar sig
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framträder förenämnde dynamik uti sexualförhållandet; — ty

i detta har det sin högsta verkliga lag.

De flesta misstag i kurer hafva sin grund i den för-

vexling, man gjort, af sjukdomen sjelf och dess tecken eller

vilkorliga angifning; och då så många lärde män misstagit sig

häri, torde äfven de meningar, som här yttras, äga rätt till

billigt öfverseende, i hvad dem göres behof deraf. Vi våga

derföre säga att, enär den dynamiska grundformen är den

högsta agenten, då framstår sjukdomen under mekanisk form.

— Verkar det mekaniska starkast, tager sjukdomen det ke-

miskas skepnad; och är det kemiska hufvud-agenten, då visar

sig sjukdomen i dynamisk potens. Således gör skrämsel^

glädje, vrede (dynam.) antingen en öfverkraft i musklerna,

eller också belar det all kraft (mekan.). Sammaledes gör rö-

relse att välmående, matsmältning, sömn uppstå. En försträck-

ning, en stöt (mek. retmedel) verkar äfven mekanisk häfning

af delarne med dess hufvudverkan: inflammationen med hetta

och rodnad, tillhör dock mera organismens kemiska än meka-

niska yttringssätt. Och kemisk inverkning af spirituösa äm-

nen, af retmedel o. s. v. har alltid ett dynamiskt kännetecken

af liflighet eller matthet, styrka eller slapphet, o. s. v. Detta

framstår så i sjukdoms — , som i helsotillslåndet
;

dock mest

i det förra, emedan all sjuklighet är ojemnvigt, och öfvervigten

hos det mest framträdande fenomenet måste öka undervigten

hos de andra — eller också i motsats, dessa så starkt mot-

verka, i förenad dubbelhet, att intet resultat blir af den po-

tenserade kraften; dylika fall antyda en högre rubbning i or-

ganismen.

Som det icke finnes någon absolut sjukdomsform, utan

blott individuelt-relatif, så kan det icke heller gifvas något

absolut läkemedel emot någon sjukdom. Gymnasten kan så-

ledes icke behandla en organism efter nyck eller mod. Han

måste akta sig för att blindt tro på någon viss rörelse. —
All rörelse öfverdrifven verkar motsatt till dess idé. Sjukdo-

mar antaga lynnet af klimat och lefnadssätt; ty de äro barn
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af dessa. Norrland har fått frossa, som aldrig förut var der

kiind. — Milda vintrar hafva troligen ditfört frossan.

Vi hafva i föregående stycke indelat sjukdomar i En--

tecknade och Flertecknade. Vi hafva äfven i delta stycke sagt

att sjuktecknet vanligast framträder under en annan grund>

form, än den, hvilken sjukorsaken tillhör. Härifrån undantagas

alla af yttre vald vållade mekaniska, eller af kaustika, kemi-

ska medel beverkade förändringar i organismen. 1 sådana fall

framträder alltid sjukorsak och sjuktecken i samma grundform;

ty dessa gifter stå i högsta strid till vår natur, likasom ett

yttre våld i mekaniskt hänseende. Båda äro förstörande. De

förras strid med den kemiska agenten i vår organism och de

sednares med den mekaniska blir således desto synbarare.

De kunna icke döljas under en annan grundform, och igen-

kännas derföre så lätt. —- Också är den mekaniska behand-

lingen lika litet den väsenteliga i frågan om en förgiftning,

som den kemiska vid en stöt. Kräkning eller uttömning, väckt

genom kemiska motmedel eller Antidoter, är vid den förra lika

oundgänglig, som, vid den senare, de mekaniska hjelpmedlen,

hvaribland manipulationer äro de enklaste och stråldusch m. fl.,

hvilka verka på ett sammansatt (kemiskt mekaniskt) sätt. Vi

hafva förut sagt att sjukorsaken icke får beräknas ifrän de

yttre fientliga förhållanden, hvari organismen kan tänkas, utan

dess väsen bestämmes endast efter det sätt, hvarpå den, i

sjelfva organismens yttre eller inre delar, framträder; således

är icke en stöt att anse som mekanisk orsak i organismens

rubbning: ty detta leder, som vi förut sagt, blott till ett fjer-

mare pathologiskt begrundande. Det är den af det yltre an-

greppet uppkomna blodstockning, rn. m. som betecknar sjukdomen,

som orsak. Skulle man öfverskrida denna inskränkning vid

sjukbestämmelsen, då finnes ingen gräns för sjukformerna; eme-

dan hvarje orsak är sjelf följd af en annan föregående orsak,

och denna åter följd af en annan orsak, och så vidare till-

baka.

I vår organism kan ingen företeelse uppstå, utan genom

de trenne grundformernas vexelverkan; och alla likartade fe-

nomeners olikhet gradvis sinsemellan uppstår genom den olikhet,
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som gradvis finnes emellan de orsaker, som beverka feno-

menet. — En Rheumatisk åkomma är kemisk ojemnvigt (i blod-

kärlen 0. s. V.), men den yttrar sig mekaniskt; ögat får kramp;

armen domnar eller förlamas o. s. v., men i tillfrisknandet

framträder den kemiska urformen sjelf: ögat rinner, armen svul-

nar. En lamhet, som uppstått genom förkylning, anses van-

ligen som ett mekaniskt fel; men det är kemiskt, enligt hvad

vi förut sagt, och den häfves mekaniskt, genom gnidning, borst-

ning, sträckning, dusch, o. s. v. 2), Förstoppning, härledd af

mekanisk undervigt, den peristaltiska rörelsens förminskning,

kramp eller dylikt, häfves genom ett Laxativ. Förstoppning,

härledd af kemisk orsak, brist eller öfverflöd på galla, slem-

samling m. m., häfves genom den mekaniska vehikeln Huf-

vudvärk, förorsakad genom blodets kastning åt hulvudet, kan

vara både kemisk och mekanisk, och kan ofta nog genom me-

kanisk inverkning häfvas, — ja, ofta blott med att binda ett

kläde hårdt om pannan.

Men när sjukorsaken stigit till sådan höjd, att den öfver-

väldigar organismen, då inträffar samma fall, som vi nyss förut

sagt om våldsamma slag och starka gifter, det nämligen, att

sjuktecknet framträder i samma grundform, till hvilken den,

såsom sjukorsak, hörer; sålunda har en stark rötfeber alla

sjuktecken i den kemiska grundformen, till hvilken den såsom

sjukorsak också hörer. Giktanfallet, i sin höjd, har förstopp-

ning, kräkning m. fl, kemiska tecken; men, i en mindre grad,

yttrar den sig mekaniskt genom styfhet, kramp 0. s. v.

5 . Nervsysteinets Sjukdomar,

Då det är vigtigt, att, i rättan tid, förekomma organis-

mens öfverväldigande, så måste det vara af nöden, att strax

inse på hvilkendera af organismens grundformer, man, redan

Att äfven kemiska medel i dylika fall kunna vara hjelprika nekas här-

med icke. Vi hafve endast velat angifva en allmänlig regel, att vidare pröfva

och utforska, när den ena, eller andra, af de stora agenterna, företrädesvis och

först bör användas.
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i sjukdomens första stadier, bör inverka. Vi vilja derföre till

Gymnasters ledning göra några framställningar i detta ämne.

Som vi förut anmärkt, i ett föregående stycke, gifves det,

i vår organism, trenne systemer, som motsvara dess trenne

grundformer, nämligen cirkulations systemet, som föreställer

den kemiska grundformen; nervsystemet, som afbildar den dy-

namiska och muskelsystemet, som närmar sig till den meka-

niska grundformen, och då hvar af dessa systemer hafva sin

hufvudpunkt i en viss del af organismen, fastän alla, likväl i

sin inre betydelse, tillhopa utgöra dennes Enhet; så måste

dessa trenne systemer, i sitt yttringssätt, hafva en viss lik-

stämmighet sinsemellan, såväl i helso- som i sjuktillståndet.

Således, likasom blodets lopp, i förhållande till hjertats aktion,

i dess sjukdomar antingen är för starkt eller för ringa, och

musklernas verksamhet, i underlifvet, antingen kan vara för

slappt eftergifvande eller krampagtigt hopdragande, hvilket lika-

ledes uttrycker en excentrisk (periferisk) eller concentrisk öf-

derdrift; så kan äfven verksamheten i nervsystemet, med hän-

seende till dess hufvudorgan, hjernan, vara antingen för mycket

concentrisk eller excentrisk. Om läkare benämt dessa två

olikheter Stheni och Astheni kan här vara lika mycket; dock

torde den anmärkningen böra göras, att, enligt hvad vi redan

sagt, öfverstyrkan i den ena delen icke är positif utan blott

relatif; ty den skulle icke uppstå om den del, hvilken reak-

tionen tillhör, kunde uppfylla sitt ändamål, och, det är såle-

des dennes svaghet, som gör den andras öfverstyrka. Vi er-

fara detta vid ett slag, eller en länge uthållen rörelse, då

kramp angriper en viss muskel. Sådant inträffar icke, så

länge denna muskels antagonist eller coagent har behöflig

styrka.

Vi vilja här genomgå de hufvudsakligaste sjukdomsformer,

som yttra sig i förenämnde trenne systemer af vår organism,

och vi börja med nervkrämpor. — Af hvad vi sagt, om en

onaturlig concentricitet eller excentricitet i nervsystemet, torde

enhvar förstå, hvarföre en nervsvag och en nervretlig person

måste behandlas olika. Den förra är i ett öfverdrifvet excen-

triskt den andra i ett öfverdrifvet concentriskt tillstånd. På
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den Förra måste alla manipulationer på extremiteterna börjas

vid deras ytändar på nervutbredningarne, och på samma vis

fortsattas uppåt, öfver bröstet, mellan refbenen ända bak emot

ryggmergen och uppåt nacken. — Den sednare deremot får

afledande rörelser jrån axel till fingerspetsar, från länd till

tåspetsar, från bröst till ljumske, från hals till mage, från huf-

vud till kors, från rygg till magens framdel o. s. v. Dessa

manipulationer skola naturligtvis förenas med sådana ställningar,

som den sjukes inre lidande bestämmer: med lyftning under

armarna eller lindrig pumpning af bröstkorgen, eller jemnt

anliggande tryckning öfver underlifvets sidor o. s. v,, hvartill

Gymnasten bör hafva trenne medhjelpare.

De vanligaste åkommor, som hos dylika sjuklingar inträffa,

äro brösttryckning eller svindel under manipulationerne; hvar-

före Gymnasten bör med de lindrigaste diagnostiska funder-

söknings) rörelser, och i afändrade ställningar varsamt bemöda

sig att utröna, hvilka delar vid rörelsen förorsaka nämnde li-

danden, för att derefter inskränka området för manipulationen.

Vi vilje uplysa detta med ett enda exempel; Fröken — 32
år gammal, som, under en nervfeber, tillika fått en svår bröst-

svulst, och derföre länge måste ligga i en och samma ställ-

ning, hade, genom detta dubbla lidande, blifvit så nervsvag,

att hon, ännu två år derefter, icke tålte den allra minsta be-

röring på någon enda punkt af hufvud, hals, bröst, rygg, mage,

skullror, arm eller lår, utan att qväfvas deraf. Efter en lång

undersökning befanns ändtligen, att hon, ifrån armbåge till fin-

gerspetsarna och ifrån knä till tåspetsarna, kunde, utan qväf-

ning, beröras; och sedan vi, en half månads tid, sökt att med
rörelser, på det högsta, öka retbarheten i dessa delar, för-

minskades densamma i de förstnämde så, att vi kunde be-

handla dem likasom på andra nervsjuka. Vi hade sålunda

genom en förberedande behandling satt denna sjukling i ståml

till ytterligare mekanisk inverkning, enligt de allmännare grun-

derna för densamma.

Vi finna, af den föreslagna symbolen, att nervsjukdom

mera hörer till linien D, emedan nervsystemets centralorgan

(hjernan) föreställer den dynamiska grundformen, fastän mate-
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rielt, emedan lifvet, i sin inkarnation, icke kan fråntHnkas ma-
terien. Linierna K och M, det materiellas representanter, d.

ä. den kemiska och den mekaniska grundformen, blifva såle-

des de, hvilka hufvudsakligast måste sattas i motverkan till

linien D. Alla de medel, hvarigenom denna sista, medelst

de tvenne förra, kan åtkommas, böra hörvid begagnas. Således

bör man, alltefter olika sjukförhållanden, till återställande af

organismens rubbade jemnvigt, göra punkt-skakningar på hjessa,

tinningar, eller rygg och mage liktidigt, eller särskildt; sam-

maledes långstrykningar, spetsrörelser eller hackningar på ar-

mar och ben samt slagrörelser på handlove och på fotsålor;

för att kunna verka concentriskt eller excentriskt.

Det är en känd sak att en nervsjuk, mest af alla, bör

aktas för sinnesretningar. Ju mera D linien utdrages från

sitt ursprung A, desto mera förminskas dennas intensiva kraft.

Sinneslugn är själsstyrka eller en förkortning af D, d. v. s.

en sammanträngning till A, till förnuftet, eller lifvet i sin frihet.

Vi hafva redan yttrat oss om hypokondriens sjukorsak, och

hänvisa dertill, jemte de biförhållanden, hvilka, så väl i detta

stycke, som i de efterföljande förekomma.

Hvad fallandesot beträffar hafva vi korteligen yttrat oss

derom och få här tillägga, att enär densamma härrör af mask

eller våldsam könsutveckling, sjelfkränkning o. s. v. ^), då kan

Gymnastiken med fördel användas, dock så till förståendes,

att den begagnas mellan anfall, icke under desamma, emedan

sjukorsaken sjelf är mekanisk och yttre våld skulle öka den-

samma. Man bör söka att, medelst den mekaniska agenten,

föröka kraften hos den kemiska och gifva den ett totalingrepp

i alla organismens delar; ty då måste sjukorsaken, såsom sjelf

mekanisk, upphöra. —
Hufvudsakligen bör inverkningen rigtas åt alla de yttre

kärlen, åt kors och mage. Starkare och starkare halft-aktiva

rörelser begagnas sedan, i vågrät och i upp- och nedvänd

ställning. Slutligen bör muskelkraften jemnt utvecklas och

Härrör åter denna sjukdom af en desorgauisation i hjernan, då äro alla

mekaniska åtgärder fåfänga.
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bäckenets delar hufvudsakligen så behandlas, att blodet ledes

från könsdelarna. — Skulle anfallen komma tätt på hvarann,

göras manipulationerna ännu lindrigare, under mellanskofven.

Vid sjukdomar, hvilka alltjemt fortfara, med högst obetydliga

mellanskof, kan en inverkning, genom samma grundform, som

sjuktecknet tillhörer, sällan uträtta något, om sjukdomen gått

så långt att den fått sitt tecken i samma grundform, som den

har sin orsak, hvarom vi förut talat, och der upphör vanligen

den yttre mekaniska agentens förmåga, samt i de flesta fall

äfven den kemiska, hvarföre läkare då öfverlåta sjuklingen

till sin egen naturs verksamhet. —
Att konvulsioner, genom gymnastik, kunna häfvas, har

samma grund, som det föregående; men härvid bör iakttagas,

att afledande rörelser måste ännu oftare användas på armar

och ben, och det äfven under anfallen, alldeles motsatt till

det sätt, vi här ofvan uppgifvit, till en epileptisk persons be-

handling. Utom detta böra manipulationerna hufvudsakligen

rigtas åt underlifvet. Den frossa, som, till sin orsak, är ga-

strisk och beslägtad med andra nerv-åkommor, kan väl, med
rörelser å magen ocb ryggraden, samt dymedelst på rygg-

mergen, vid dess allra första utbrott, förekommas; men när

den hunnit framträda, som full feber och med bestämd typ,

hör hon under den kemiska agenten.

6. Blodsystemets Sjukdomar,

Efterföljande utkast, till behandlingen af blodsystemets

sjukdomar, lemnas under vilkor, att den, som vill verkställa

densamma, måtte rigtigt, lindrigt och långsamt dermed gå

till väga; ty endast såmedelst är det möjligt, att komma i

åtnjutande af rörelsernas helsoverkningar. Som nu Hemo-

rhoidal-krämpor äro bland de mest gängse åkommor, torde

det vara lämpligast att framställa den mekaniska behandlingen

af nämde sjukdomsform, för att dymedelst gifva ett allmänligt

och kort begrepp, om behandlingen af blodsystemets abnormi-

Ling. Ill, 34
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teter. Vid Hemorhoidal-sjukdoms olika art-förändringar torde

också mekaniska medel vara pålitligast, hälst denna sjukdom,

antingen ärftlig eller icke, vanligen uppkommer eller förökas

genom hetsig föda och dryck, öfverdrifven könsnjutning, ensi-

dig eller ringa kroppsrörelse o. s. v. Det första, som, vid

Hemorhoidernas behandling, bör iakttagas, är, att afleda blo-

det till armar och ben och föra det till kapillär-kärlen. Detta

börjas först med lindriga böjningar och cirkelrörelser i led-

gångarna och fortsättes vidare genom starkare långstrykningar

åt rygg och mage. Omsider rigtas manipulationerna mera åt

korset och bäckenet. Når det förra, genom fortsatta lindrigare

rörelser, är bragt i ett tillstånd af ömhet; lättas vanligen bröst

och hufvud fullkomligen, och denna ömhet bör genom den för-

sigtigaste behandling underhållas minst en, högst tvenne veckor,

under hvilken tid man låter sjuklingen göra halftaktiva arm-

häfningar samt aktiva lårrörelser i framstupa ställning på knä

samt derjemte, med passivare vinkel-rörelser i korset och åt

sidorna. Först flera dagar derefter anställas framböjningar

med strykningar och sedan med tryckningar på ryggen samt

liggande horizontela rörelser, och slutligen hastiga vändningar

upp och ned.

Om hufvudvärk eller svindel före gymnastikens begag-

nande eller under densamma åkommit, bör, vid alla rörelser,

en hand läggas på patientens hjessa, men utan den minsta

tryckning. Gymnasten sjelf bör då, genom lindriga manipula-

tioner på nackens och halsens pulsådror och sedan på dess

blodådror och slutligen på dem båda, söka leda blodet nedåt,

och, såsom slutrörelse, för hvarje gång, göra en hals-cirkel-

rörelse, under lindrig tryckning på hjessan samt lätta mani-

pulationer öfver ögonbågarna och darrtryckning på tinningar-

nas pulsådror.

Om magen, i sina funktioner, fortfar att vara oordentlig,

oaktadt förenämnde rörelser; bör man söka inverka på den

samma, dels genom haljl aktiva spännrörelser, dels genom

helt aktiva vinklingar åt sittbenen, och derest detta icke är

nog, göras, i vågrätt liggande ställning, pressrörelser, hvilka

direkt inverka på mellangärdets medelpunkt, och på tarmarna.
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T öfrigt bör anmärkas, att, vid denna sjukdom, liksom

vid alla andra, svårare tillfällen, gymnasten bör veta, att i

rättan tid, och på en enda gång, förändra hela sjukbehand-

lingen, så väl i anseende till ena delen af organismen, som

till den andra. Denna förändring måste noga stå i förhållande,

till de rörelser, man förut gjort, och till patientens förhanden

varande tillstånd. Det låter sig ganska lätt förklara, att en

kropp, som, genom en långvarig sjuklighet, blifvit onaturligt

retbar, serdeles i vissa delar, och som, genom kemisk eller

mekanisk behandling, fått mera verkningsförmåga (d. v. s. mera

naturlig retbarhet, i sina öfriga delar), genom denna total-

förändring, måste komma i ett slags inre upprorstillstånd,

och den bör således behandlas på ett sätt, som stillar detta

uppror.

Att denna förändring icke bör stå i strid med den första

behandlingen hafve vi förut sagt: den liknar blott den hvila,

man stundom lemnar en feberpatient, för att se om sjukdomen

icke derunder förändrar sig. — De manipulationer, som här-

vid böra begagnas, måste mera rigtas åt nervsystemet i all-

mänhet. Skulle gymnasten finna äfven denna behandling

mindre svarande för sitt syfte, att nedstämma blod- och muskel-

systemet; bör han låta den sjuke afhålla sig ifrån all rörelse,

hvar tredje eller fjerde dag, och han bör då hafva ljumma

karbad, högst tre till fem minuter långa. Ett par veckor der-

efter, börjas behandlingen åter, med samma tilltagande styrka,

som först nämdes, hvarpå åter följa några frivilliga mellan-

skof, oaktadt de för den sjuke icke tyckas behöfliga. Det må
för öfrigt anmärkas, att dessa patienters behandling, så väl

under aftagandet som vid tilltagandet, bör beräknas efter deras

olika puls. Äfven erinras, att, derest den öppna gyllenådren

inträffar, de starkaste rörelserna måste inställas och de mindre

våldsamma göras lindrigare, så länge förenämnde uttömning

varar. Detsamma gäller äfven om behandlingen under regle-

ringen.

Om Hemorhoidalisk blodhostning eller hlodpinkning visat

sig, bör den sjuke icke få göra några hel- eller half-aktiva

häfningar, i det förra fallet, och i det sednare icke för starka
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korsböjningar eller lårrörelser. Hemorhoidala blodhostningen

behandlas med långstrykningar nedom falska refbenen, under

lätt och afvexlande lyftning eller pumpning under armarne

och sådane bålvridningar, som lindrigt verka på mellangärdet.

Hemorhoidal-blodpinkningen behandlas med lindriga manipula-

tioner i grenet, strykningar utåt ljumskarne, nedåt låren samt

sågningar öfver länderna, nära njurarnes läge. Småningom

ökes detta till halft-aktiva grenrörelser, först med ett lår i

sender, och sedan med båda.

Personer, som äro angripna af s. k. slemmiga Hemorhoi-

der, böra, till en början, behandlas likstämmigt de förrige; men

deras rörelser måste mycket längre vara passiva, emedan sjuk-

lingarne härunder hafva serskildt anlag för väderslockningar

och deraf följande kramphosta. Vanligtvis hafva de ock starka

retningar i luftstrupen, hvarföre täta tumstrykningar på halsen,

samt ifrån axeln utför armen, böra, jemte starka sågningar

på nacken, omvexla med öfriga rörelser i maggropen och mellan

refbenen. Alla de ställningar, som kunna verka åt mellan-

gärdet, äro högst nödvändiga och, derest ändtarmen är mycket

förslappad, eller kramp och taggar infinna sig i sätet, böra

grenrörelser användas samt retrörelser ifrån korset till sätet.

Påkomma slemflytningar ur könsdelen, böra de behandlas, på

.sätt vi förut yttrat om blodpinkning. — Det händer äfven

att personer, med starka slemmiga Hemorhoider, blifva mjält-

sjuka samt att de med hämmad vanlig gyllenåder blifva galna.

De förras behandling blir en mellandel af hvad vi förut sagt

om slemmiga Hemorhoider samt hvad vi anfört om nervret-

liga sjuklingar; de andra böra hafva starka, högst inverkande

rörelser; hvad med dem skall ske, bör ske fort. Deras sjuk-

domstecken är redan bestämdt, och det behöfs ingen diagno-

stisk behandling. Alla rörelser, som kunna verka åt hjernan

böra användas i vågrät ställning, och patienten bör, så fort

ske kan, hållas upp- och nedvänd ett eller annat ögonblick i

sender. — Mången har förundrat sig öfver detta sista medlet;

ty alla tro, att blodet måste strömma till hjernan, när benen

komma uppåt. Detta är likväl orätt. Om blodet endast skulle

verka efter sin tyngd, kunde ju blod aldrig komma åt huf-
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vudet, då det hålles upp under stående eller sittande ställ-

ning; och efter samma lag, skulle äfven blodet stocka sig till

hufvudet, nijr man ligger, hvilket vi hafva vederlagt. Ar sjuk-

lingen rädd och håller andan o. s. v., under det han stjelpes

upp och ned, då pressas blodet åt hjernan. Ar han fullkom-

ligen passiv, och låter gymnasten och dess medhjelpare en-

samt befordra omstjälpningen, då tvärtom kyles hans hufvud.

Man får icke bedöm[r)a denna passiva rärelses verkan efter

den, som uppstår vid en aktiv nedböjning, då bukmusklerna,

andedrägtens betydligaste yttre organer, samt mellangärdet,

refben, m. m. pressas tillsammans i helt andra vinklar, och

dymedelst hindra den friare blodrörelsen, hvarigenom denna,

såsom ständigt motsvarande andedrägtens rythm, äfvenledes

blir rubbad, och måste ensidigt tvingas åt halsens och huf-

vudels kärl *),

Som starka Hemorhoider omsider öfvergå till tvinsot,

lungsot 0. a. d, så få vi, i förening härmed, yttra några ord

om denna sjukdom i allmänhet. Såsom vanlig bröstfeber,

åkommen genom förkylning, slemstockning m. m., är det ke-

miska i undervigt och det mekaniska öfvervägande, genom

hosta, kräkning m. m., och den bör således kemiskt behand-

las, för att icke väcka kramp genom mekanisk inverkning, en-

ligt hvad vi förut sagt. Men om sjukdomen fortgår och lun-

gorna förete spår till börjande anfrätningar (t. ex. tuberkler),

svårighet att andas och att hosta inträffar, då är det meka-

niska i undervigt; och det kemiska öfverlägset. Blodkärlen

fyllas, inflammation och varbildning fortsättas. Här bör den

mekaniska agenten göras verksam, för att, genom de angrän-

sande delarnas styrka, befordra lungornas kraft. Lindriga stryk-

ningar på armar, sidor och rygg, punktdarrningar under brö-

stet, pumpningar och lätta magrörelser äro här användbarast.

Mellangärdet, nerver och kärl under refbenen, hvilka redan

förslappats, böra styrkas, för att kunna befordra var-afsön-

dringen och upphostningen. Om ingen eller få af nämnde

delar kunna bringas ur sin förslappning och andetäppan, samt

*) Detta allt inberäknadt, blir hufvudsaken härvid kroppens lefvande eftev'

verkan, i sin motsats emot medlet. L.
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nattsvetten tilltaga, då kan den mekaniska, agenten icke mera

reagera; den är blott en coagent. Det kemiska kan väl ännu

brukas, men blott som ett palliatif; det hejdar ej den nära

förutstående upplösningen. Att lungsoten äfven bör behandlas

med mekaniska medel hafva läkare redan länge insett, och

derföre tillstyrkt ridning, åkning, instrumentblåsning och sjöre-

sor, hvarvid passiva rörelsen, lika väl som luften, verkar. *)

— Också är lungsot sällsynt vid hafskuster. Att lindrig öf-

ning på blåsinstrumenter och vociferation är högst nyttig, för

svaga lungor, är visst, men äro de inflammerade, kan det ej

hjelpa. Ridning är svår att så tillställa, alt den ej ger för

stark eller för svag, för långvarig eller för kort rörelse åt

lungorna, utom det att sjuklingen, för att hålla jemnvigten med

hästen, beständigt tvingas att hålla sig i samma ställning, som

en frisk ryttare, och hästens rörelser äfven qualitatift kunna

blifva menliga. Om motsvariga rörelser gåfvos på vippmasten,

kunna de: 1) göras till yttersta grad lindriga, och punktvis

ökas till den högsta grad; rigtas åt hvad punkt, man be-

hagar, af lungans eller mellangärdets område, medelst ställ-

ningens olika planvinklar, och 3) blifva alldeles passiva, eme-

dan sjuklingen, af medhjelpare, helt och hållet kan uppbäras

under skakningen.

7. SekretionS’Systemels sjukdomar.

Hit räkne vi 1) Lefverns åkommor, hvilka ofta yttra sig

genom magens sekretioner, nervretlighet o. s. v., De kunna

äfven i allmänhet hjelpas medelst rörelser, hvilka först böra

rigtas åt tarmkanalen, på sätt, som vi, i föregående stycke,

beskrifvit Hemorhoidal-patienters behandling, i anseende till

detta organ. Sedan måste, framför allt, blodomloppet jemt

fördelas; hvarefter starkare och starkare retrörelser göras på

högra sidan, hvilken patienten, i liggande ställning, och med

*) En Engelsk läkare (Ramadge) har i detta ändamål inventerat en egen

inandningsapparat till lungornas och hela bröstkorgens vidgande, medelst om-
vexlande inandning och utandning af varma vattenångor. L.
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deladt gren, framvinklar; under det att medhjelparne dels trycka

korsets venstra sida uppåt, hållande sjuklingens knän orörlige,

dels småningom, allt mer och mer, sträcka hans högra axel

tillbaka.

Gradvis tilltagande grenrörelser böra göras med ett hen

och rakt knä, hvilka rörelser alltid repeteras dubbelt oftare

med högra benet, än med det venstra. Allt efter som anle-

tets färg blir lifligare, böra rörelserna fördelas åt hela blod-

systemet, fast de sällan böra vara mera än halft aktiva. Hvad

vi, uti föregående stycke, sagt om hypokondristers behand-

ling gäller äfven här, till viss del, så vida sjuklingen, hvilket

vanligast händer, är besvärad af väder, ängslan o. s. v.

%) Njurarnas och blåsans sjukdomar stå äfven under

den mekaniska behandlingen; och sjelfva operatören är, som

sådan, blott en beväpnad gymnast. Rörelserna kunna visser-

ligen likaså litet söndermala en redan bildad slen, som medi-

kamenter kunna återsätta en bit inpå ett anfrätet organ; men

rörelser kunna förekomma grus-samlingar, likasom ett kemiskt

medel kan förekomma anfrätningen. Som grus-stockning är

en öfvervigt i den kemiska agenten, hvilken icke kunde finnas,

så vida den mekaniska ägt nog styrka, alt genom sekretionens

vägar affjerma dessa sjukämnen; så måste (enligt hvad vi

tillförene yttrat) den mekaniska agentens rörelseformer kunna

tillitas vid dessa åkommor, fastän blott såsom förekommande^

enligt hvad nyss blifvit sagdt. Detta sker förnämligast genom

graduerade retrörelser åt ljumskarne och grenet, framåtlutande

korsvinklingar, hvilka rigtas snedt åt den sidan, der njurvärken

förnimmes samt starka grenrörelser, förenade med magvink-

lingar.

Berörde sjukdomar äro vanligen nära beslägtade med
åkommor i underlifvet och med hemorhoider o. s. v. Der-

före böra de rörelser, som vi, för dessa, i föregående stycket,

anfört, begagnas i förening med det speciella behandlingssätt,

vi här omtalat; dock allt i förhållande till sjuklingens krafter

och tillstånd, samt med den allvarliga erinran, att kuren alltid

bör slutas med fullkomligt aktif gymnastik, hvilken hufvud-

sakligen rigtas åt ryggrad, kors, bäcken och ben. Språng, hvilka
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sällan äro användbara för en patient, äro för dessa sjuklingar

nyttiga, äfvensom de lindrigaste lyftningar i allmänhet; dock

böra suspensoirer nyttjas under dylika ansträngningar.

Om hinder vid vatlnels kastande uppstått, antingen ge-

nom kramp, striktur o. s. v., bör sjuklingen behandlas efter

hvad vi först sagdt om stenpatienter i allmänhet; och dessa

rörelser omvexla med lindriga strykningar och punktskakningar

på och omkring rörknölen (Bulbus) samt med sakta ringfor-

mig rullning öfver testiklarne — derefter Ländrörelser, i stå-

ende ställning, hvilka börjas med utböjda knän, som småning-

om rätas under det att en medhjelpare, sakta eftergifvande,

trycker på sjuklingens axlar. Sittande och sedan stående höft-

malningar äro här nödvändiga, likasom de äfven böra använ-

das mot sten- och grus-samlingar i gallblåsan. Oförmåga att

hålla urinen, sockersjuka, m. m. behandlas efter samma grund-

sats med iakttagande af sjuklingens individualitet, om ej dessa

krämpor åkomrait genom venerisk smitta o s. v. Gallblåsans

sjukdomar behandlas i allmänhet lika med magens åkommor,

dock med mera lokal-inverkning, så i ställning, som i manipu-

lationer.

Vi önskade att kunna här yttra något om mjältens sjuk-

ligheter; men då detta organs hufvudsyfte ännu icke blifvit

till fullkomlig visshet utredt, kan man icke uppgöra bestämda

rörelser för detsamma, och får således tills vidare antaga, att

dess behandling bör någorlunda svara mot den, som vi be-

stämdt för lefverns åkommor. Till sekretions-organerne höra

äfven spott- och slemkörtlar och de secernerande eller slem-

hinnorne.

8. Muskelsystemets Sjukdomar.

De betydligaste felagtigheter, som förekomma, i detta sy-

stem, kunna indelas i yttre och inre sjukdomsformer, likväl

så till förståendes, att båda slagen tillhöra organismen, såsom

Ett Helt, och således böra, efter dess idé, betraktas och be-

handlas. Till dessa inre åkommor räkna vi äfven vissa orga-
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niska fel i hjerla, lungor, tarmar, mellangärde o. s. v„ hvilka

förändra dessa delars volum och rörelse-förmåga samt de kräm-

por, hvilka icke hafva sin form i nerfverna eller vätskorna,

utan allmännast yttra sig genom hudens och musklernas sjuk-

tillstånd.

Vi hafva, i förra stycket, talat om Lungornas farligaste

sjukdom och skola nu yttra något om hjertats lidanden. Dessa

äro vanligen svåra att urskilja; men genom rigtiga diagnostiska

rörelser kunna de, med nästan full säkerhet, bestämmas, äfven

då de icke genom gymnastiken kunna botas. När sjuklingen

ställes vid en stolpe, hans venstra hand upplyftes och under-

slödes samt bröstet i sned, något framlutande ställning och

gymnasten med ena handen försigtigt trycker öfver de sista

refbenen och med andra handens utkant bågformigt trycker,

än emellan bröst-refbenen, än emellan sjette och sjunde rygg-

kotan, under det att medhjelparne dels försigtigt befordra denna

tryckning, dels långsamt öka den sjukes sidoframlutning. då

framkallas vanligtvis tecknet af sjukdomen. Känner patienten

dervid en svår värk i hjertat, då betyder detta ett åderbråck.

Förnimmer ban mera ytlig hetta deröfver, då är åkomman

rheumalisk; röner han en bedöfning derunder; och att hjertat

likasom vill stanna, då är detta en lärsot (atrofi). Förnimmer

han deremot en kollring, då är det väderslockning *); förmärkes

en stark rörlighet, så betecknar detta kramp i hjertat. För-

ökas hjertats slag härvid, då är vanligen hjertats volum ona-

turlig. Vissa sjuklingar tycka också att deras hjerta är så

stort och häfvet, att det icke får rum nog. Detta sjuktillfälle

kan både vara verkligt och äfven sekundärt: i förra fallet har

hjertat en för stor volum, och i det sednare äro blott dess

väggar försvaga.

Sättet att behandla alla dessa åkommor måste ske med

noggrannaste hand och öga. Ingen sådan sjukling bör hafva

våldsamma rörelser. I allmänhet gäller för hans behandling

följande hufvudsyften, 1) Förminskning af angränsande delars

*) Utg:s anm. Jfr. den slutanmärjcning, som utgifvarne af detta arbetes första

upplaga bifogadt.
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retning på hjertat: Förminskning af blodets våldsannma gång

till hjertat; 3) Förminskning af det öfverdrifna nutritions-anlaget

i hjertat.

Det (örsta befordras genom ryggradens naturliga upp-

bärande och hållning, såsom villkoret för bröstkorgens behöf-

liga utvidgande. Det andra, genom blodets ledning och full-

komliga utspridande till alla kroppens delar och i synnerhet

till bäcken, armar och ben. Det tredje derigenorn, att man

åt mindre farliga delar (t. ex. armar, ben och kors) leder

nutritionen, för att dymedelst göra en minskning deraf på det

sjuka stället.

Att de sjuklingar, hvilkas lidande mera uttrycker en svag-

het i hjertat, äfvenledes höra så behandlas, finnes lätt, då

man besinnar hvad följderna af för stark näring blifva för ett

svagt cirkulations-organ af den vigt, som hjertat är, och före-

nämnde tre syften kunna i allmänhet genom mekanisk åtgärd

vinnas — derom har en mångårig erfarenhet redan bevisat.

Gång och ridning äro otjenliga medel för dessa sjuka: de böra

endast åka eller låta ro sig, för att njuta frisk luft, hvilken

är dem högst nödvändig. — Gång och ridning inverka för

mycket ensidigt uthållande kring kroppens axel, medelst be-

hofvet af den jemna ballanceringen och derigenorn vållas för

starkt blod-tillopp i de delar, som närmast ligga intill det ifrå-

gavarande organet. Lungorna äro äfven dervid i för stor

verksamhet: deras kraft förhöjes; och då andedrägt och blod-

omlopp äro tvenne vigtskålar till hvarandra, måste nödvändigt

hjertats både mekaniska vehiklar och således äfven dess ke-

miska yttringar förhöjas medelst ofvannämnde rörelse. Der-

löre händer sällan att den sjuke känner sitt hjerta stanna om
natten, så vida han icke genom rörelse eller för starka födo-

ämnen nyss beverkat det. Fria luften, hvars spänstighet ge-

nom dagsljuset är förhöjd, samt ensidig rörelse af gång, lyft-

ning m. m. sätta muskelkraft, andedrägt och blod i annat lör-

hållande, än de hafva i sängvärmen, mörkret och kammar-

luften. Man kan väl med en häftig rörelse återgifva hjertat

sin verksamhet; men dymedelst förökes dess retbarhet och

nutritionens öfverdrift. Den svåra smärta, som kännes, när
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hjertat åter skall sätta sig i gång, skulle väl väcka den sjuke,

om han i sofvande tillstånd hade detta anfall.

Gymnasten bör med yttersta försigtighet behandla dessa

sjuka, och i synnerhet befordra blodets jemna lopp, antingen

förande detsamma till eller också från sitt hufvudorgan. Det

förra sker genom manipulationer emot hjertat, långs efter större

och mindre åtkomliga blodkärl, genom hårda åtlindningar på

arm och ben; det sednare tvärtom genom blodets jemna för-

delning till kroppens periferi, så att alla kapillär-kärl, såsom

motsats till den större cirkulationens hufvudorgan, få förökad

mottaglighet, l öfrigt brukas allmänneligen samma rörelser,

som vi tillstyrkt vid Lungsjukdomen; men gymnasten bör, vid

hvarje rörelse, rätta sig efter den tidslängd, under hvilken den

sjuke vanligen tyckt hjertat stanna, och då han beräknat denna

tid efter normala pulsslag, så har han deraf en skala för mani-

pulationens styrka och rythm. Detsamma gäller äfven vid

hjerlklappning

;

ty den är oftast ett uttryck af hjertats öfver-

drifna rörelse-jörmå^a (bultnings-kraft), följd af dess abnorma

fibervolum.

Bråck är ett våld, som icke kan hjelpas utan blott före-

kommas, innan det blifvit fullbordadt, eller ock hindras att

uppnå sitt högsta förstöringsmoment. Vid Ljumskbråck måste

bukmusklernas senutbredningar och dessas medverkare styrkas,

serdeles kring bukringen, på det att dessa musklers kralt må
hindra bukringens vidare uttänjande. Under dessa manipula-

tioner bör bråckbandet aftagas. Man rigtar i öfrigt rörelserna

hufvudsakligast åt bukens regioner, och det i synnerhet om
sjuklingen har förstoppningar, diarrhé, väder eller kramphosta,

hvilka åkommor nödvändigt måste häfvas, innan bukringens

medverkare kunna få någon fortfarande styrka. Navelbråck,

pungbråck m. rn. behandlas efter samma grundsats och med
afseende på de olika organerna. Att alla dessa åkommor be-

handlas genom samma grundform, till hvilken de som sjukor-

sak höra, öfverensstämrner med hvad vi sagt om yttre och

inre våld eller förstörelser.

Skörbjugg hörer till den kemiska grundformens öfverkraft,

och häfves således genom den mekaniska agentens potensering.
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Denna sjukdom kan härröra af både för liten och för mycken

rörelse. I förra fallet ledes sjuklingen från halfaktiva rörelser,

öfver hufvud rigtade åt alla organismens delar, till starkare

och starkare helt-aktiva rörelser. I sednare fallet börjas hans

kur med allmänna passiva inverkningar, först på mage, armar

och ben, sedermera de öfrige kroppens delar. En halft-aktif

behandling försökes slutligen; men alltid med omkastning, hvar

tredje dag, till den fullt passiva. Helt-aktiva rörelser böra

sent och med högsta försigtighet användas; i synnerhet und-

vikas alla rörelser i stående ställning, eller våldsamma häf-

ningar.

Vi hafva förut talat om sömn, och sagdt att Lethargie

(sömnsjuka) säkrast häfves genom rörelse; här få vi nämna

att äfven sömnlösheten häfves med rörelse, antingen den här-

rör af öfverdådig lefnad och stillasittande, af sinnesafifekter eller

af starka opiat-medel. I alla fall är den kemiska grundfor-

men i öfvervigt och den mekaniska måste potenseras.

9. Hud- och Febersjukdomar,

Frälsår och Skorj kunna icke mekaniskt behandlas; ty

de höra till förstörande sjukdomar, hvarom vi förut talat.

Skabb är en hudsjukdom och en öfvervigt i den inre

kemiska agenten, den kan derföre genom rörelser häfvas d.

V. s. medelst den mekaniska agentens förökning. Att så är,

bevises icke allenast deraf, att dessa sjukdomar vanligtvis upp-

komma af saltföda, förändring af vatten, bristande rörelse, o.

s. v., utan äfven genom den verkan, som svaflet har på dem,

likasom på hemorhoidal-patienter, fastän detta medels yttring

måste förändras efter sjukdomens ytl ringsform; men framför-

allt bestyrkes det genom den erfarenheten, att sjuttio—åttio

skabbsjuke, på ett och samma ställe, blifvit, inom en tid af sex

veckor, genom gymnastisk behandling, botade. Denna behand-

ling bör i allmänhet börja med aktiva, förberedande rörelser

och småningom öfvergå till fullt aktiv gymnastik; hvarunder

bad äro nödvändiga, samt täta ombyten af linne, halsdukar,
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strumpor o. a. s. på det att kroppens utdunstningar må af-

lägsnas. Alla böra hafva finare eller gröfre linnehandskar,

för att icke genom machineriet nedsmitta andra mindre an-

gripna eller alldeles friska personer.

Skahb-patienten måste noga aktas för förkylningar. Om
sjukdomen redan kastat sig åt de inre organerna. har den

såmedelst ändrat sin natur, och tillhör då en annan grund-

form, hvarföre den antingen måste invertes kemiskt behandlas,

eller också genom utvertes skabb-ympning återledas till sin

första grundform. Hvad Venerisk Skabb och anfrätning vid-

kommer, höra dessa icke till den mekaniska behandlingen; ty

venerisk sjukdom är ett förstörande gift. en kemisk öfver- och

under-vigtighet och hörer således i likhet med allt yttre och

inre våld till den grundform, hvari dess tecken yttrar sig.

Räformar^ Rosen och andra hudsjukdomar kunna äfven

gymnastiskt behandlas med från sjukstället afledande manipu-

lationer, så vida dessa åkommor icke hafva fehersymptomer;

ty då träda de utom den mekaniska behandlingens omfång.

Vattensot räknas väl icke till hudsjukdomar i allmänhet;

men då den yttrar sig i hudens cellväfnad, tro vi oss, icke

utan skäl, kunna införa den här. När vatten angriper benen,

är det lätt att afhålla sjukdomen ifrån de högre, farligare

kroppsdelarna. Manipulationerna göras lätt och ringformigt med

flata handen, ifrån knä, ända till tåspetsar. Cirkelrörelser ske

på fotleden, under försigtig utsträckning af densamma. På va-

derna göras omsider skarpare och spetsiga långstrykningar ut-

före, och till slutet användas halfstarka hackningar, rundt om-

kring hela benet, samt slagretningar under fotsålan. Emellan

alla dessa rörelser bör man då och då inblanda lindriga lår-

höft- och grenrörelser, för att hindra sjukdomen från nämnde

ställen. Skulle den deremot redan förut hafva angripit under

lifvet, bör man i afvexlande vinkelställningar och med starka

manipulationer nedåt, söka verka på detsamma. Bröströrelser

höra göras med arrnarnes omcirkling, långstrykningar mellan

refbenen, punktskakningar i maggropen o. s. v. i olika vinkel-

slällningar, för att hålla sjukdomen från bröstet. Den sjuke

bör omsider ledas i lindriga, aktiva rörelser; men han bör icke
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gå eller stå mycket; ty han skulle då lätt kunna falla i en

svår inflamatorisk feber.

Vi hafva hittills förbigått Febersjukdomar, och endast

yttrat några få ord derom, samt bestämdt uteslutit denna sjuk-

form ifrån all mekanisk behandling. Den kemiska agenten är

i febertillståndet uti synbar undervigt; deraf den beständiga

törst, hetia, stank o. s. v., som åtföljer febrar, likasom då

man våldsamt rört sig. Hade den kemiska agenten öfvervigt

I febrar, såsom man vanligen tror, skulle icke dessa tecken

inträffa. Vi våga säga att vid de sjukdomar, som hafva en

viss typ, är vanligen öfvervigten i den mekaniska grundformen;

denne liksom räknar hjertats pendelslag. — Att den mekani-

ska agenten slutligen äfven försvagas, är en naturlig följd af

organismens Enhet, hvilken gör alla tre grundformerna till lika

nödvändiga villkor för dess bestånd. Men huru stor förmåga

har ej den mekaniska agenten i febersjukdomar emot den

kemiska? Alla sekretioner äro hämmade, blodets, urinens, ex-

crementernas färg förändrad, och likväl kan den sjuke tala

eller teckna, hvad han vill; han kan svälja läkemedel, fast han

icke kan smälta det; han kan förändra sitt läge och öfver-

hufvud, fast än svagt, göra allt, som till hans egen snygghet

erfordras. Lungor, hjerta, ådror röra sig, fastän olika, oaktadt

sjuklingen, från dygn till dygn, afhåller sig från alla yttre ke-

miska ting. — Han lefver som ett idisslande djur; det är blott

en dynamiskt-kemisk repetition i organismen, ovillkorligt ema-

nerande ur Lifvets princip, så länge denna ännu är qvar i

den materiella omhöljningen, och det är i denna mening blott,

som vi skulle kunna tala om ett vegetatift system i mennisko-

organismen, ehuru det blott till en del är analogt med vex-

ternas.

Vid akuta Febrar kan således ingen gymnastik begagnas,

icke ens vid de lindrigare, så vida de icke fortfara, tills krop-

pen blifvit af dem fullt förändrad, såsom vid långvarig Frossa,

d. V. s. då den kemiska agenten är alldeles uttömd och fros-

san således måste taga en annan sjukform än hvad den i

början hade: nämligen angripa bröst eller cellväfnad. Då kan

den mekaniska behandlingen begagnas, likasom ett lindrigt laxer-
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medel häfver en långvarig diarrhé. Det likartade blifver sitt

eget korrektif, sedan organismens sjukdel urartat; ty med sjuk-

delens förändring måste äfven sjukdomen förändras. Derföre

hafva alla svåra sjukdomar, än den ena, än den andra, sig

olika krämpan, till följd. Inträffar Vattensot på frossan, då är

detta kemiskt, och kan mekaniskt häfvas, likasom vattensot i

allmänhet säkrast på detta sätt behandlas; hvarföre man for-

dom påhittat lindning af dref o. s. v. — Att den kemiska

agenten, i detta, så väl som alla andra fall, hör såsom ett

dietiskt medel begagnas, det säger sig sjelft, emedan orätt föda

alltid skadar en sjuklig natur.

Vi sade att det likartade blifver sjelft ett korrektif, sedan

organismens sjukdel urartat. Sålunda medför Rusc.', en kemisk

dynamisk inverkning, matthet, slapphet; men hjelpes med kräk-

ning. Fruktan, glädje (Dynam.) har darrning, spassmer till följd

(Mekan.) men åter.stämmes genom dynamisk inverkning: tröst,

hopp. — När orsaken upphör, försvinner följden; men fortfar

den förra, en längre tid, då yttrar den sig sjelf som följd,

fast under en annan grundform. Ett långvarigt supande för-

slöar tankekraften, och en långvarig sorg förstör matsmältningen

0. s. V. Häraf skälet, hvarföre en hypokondrist, som grubblat

för mycket, i lärda saker, eller andra spekulationer, mister

allt minne och måste hafva förströelse; då tvärtom en dylik

sjukling, som endast njutit, aldrig tänkt på annat än de mest

materiella föremål, återfår sitt minne, om han sysselsätter sig

med läsning. — Så äfven kemiskt: den sjuke, som alltid för-

sakat starka drycker, bör njuta dem, men sparsamt; frossaren

deremot skall småningom nedsättas från sina bachanaliska vanor.

10. Skeletteis eller Benens sjukdomar (deformiteter).

Till yttre krämpor höra hufvudsakligen de vanskapligheter,

som uppstå i skelettet, fast dessas grund, likasom alla andra

åkommor, innefattas i organismens totalbegrepp. Att mekaniskt

behandla en åkomma, som hör till den mekaniska grundfor-

men, tyckes kanske vara en motsägelse till hvad vi förut ytt-
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rat; men man erinre sig att här sammanträffa sjukorsak och

sjuktecken i en och samma grundform; och det undantag vi

för dylika fall gjort, frikallar oss från motsägelse.

Att benbrott icke höra under gymnastikens behandling,

utan till operatörens, har äfven sin grund i hvad vi förut

yttrat om våld, förstörande krafter, gifter m. m. De knölar

deremot, som af gikt eller tandvärk uppkomma, kunna genom

afledande manipulationer häfvas, om kroppen i öfrigt rätt be-

handlas, på sätt, som vi förut yttrat om giktkrämpor. Vi öf-

vergå härmed till ett vigtigare ämne.

Man har i sednare tider gjort många försök att bota

skelettets sjukdomar, och i synnerhet begagnat yttre mekanik

dertill. Detta är till sin idé ganska rigtigt; men felet har

legat deri, att man glömt lagarna för en lefvande organism,

och således afsett dess yttre delar, men förbisett dess inre

enhet. Att med ett yttre machineri behandla en klumphand

eller en klumpfot är således rätt; ty extrerniteterna, ehuru de

icke kunna undvaras af en fullkomligt organiserad mennisko-

varelse, hafva likväl ringare betydelse i hänseende till lifsfunk-

tionerna än hufvudet och bålen, emedan desse uti sig inne-

fatta verktygen till alla de mentala och animala förmögenheter,

hvarigenom vår tillvaro uppenbarar sig, och allt, som hindrar

de sednare ifrån en fri fortgång, är således i full motsats till

organismens lagar.

Någon torde invända, att emedan alla medel verka anti-

pathetiskt på vår organism, så bör äfven en orthopedisk in-

rättning hafva samma egenskap, om ändamålet skall vinnas.

Detta är orätt. En jemt uthållande, likartad mekanisk inverk-

ning är icke detsamma, som en ögonblicklig kemisk; ty denna

går, genom den inre, kemiska agentens motverkan, strax ifrån

sin egen natur och förmäler sig med den inre, då deremot

den yttre, mekaniska agenten aldrig kan förena sig; utan stän-

digt strider mot den inre. Vi erfara detta vid bruket af

trånga kläder, af ett obeqvämt åkdon o. s. v.; och om än

vår kropp småningom blir mindre retbar vid detta tvång, är

det likväl, såsom ett tvång, menligt för organismens animala

förrättningar. Man kunde säga att ett bråckband också är
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ett tvång; det är det äfven; men det användes dels på få

punkter, dels för alt förekomma döden, dels med fullkomlig

rörelse-frihet i hela den öfriga organismen.

Ingen kan hindra Lifvet att yttra sig som Lif; ty det

är det gudomliga i allt hvad som är, och det är icke mera

Lif när det upphör att yttra sig. Ehvad band eller hinder,

man vill sätta, på ett träd eller en vext, i mon af hvarjes

styrka, uttalar sig ändå Lifvet i denna vext, eller i detta träd,

på hvarje annan punkt, der band eller hinder icke finnes, och

det visar sin intensitet i förhöjd grad på de första fria punk-

terna, ty der uppstå alltid betydliga förhöjningar och knölar.

Då djurens lifsprincip är ännu högre, än vexternas, och menni-

skans högst af allas; måste samma lag ännu mera gälla för

henne. Vi se också, huru ben och knä vanskapas genom hårdt

åtdragna strumpeband, huru skullrorna vexa utåt vid bruk

af trånga snörlif, huru vrist och fotknölar blifva större genom

trånga skoplagg. — Vi förbigå allt det menliga för organis-

mens inre delar, som det ihärdiga tvånget, af ett yttre maski-

neri medför, och anmärka här blott den hejdning i de yttre

kärlen m. m., som nödvändigt måste följa deraf, och således

äfven i de inre.

Det oscillatoriska maskineri, som för få år sedan blifvit

i Frankrike uttänkt för orthopediskt syfte, är snillrikt till sin

idé, om än detsamma kunde fordra någon teknisk förbättring;

och denna idé har tillika fört uppfinnarne på den tanken att

genom gymnastik befordra och fullkomna den orthopediska

kuren, ehuru denna gymnastik är föga användbar på mycket

svaga individer; ty den är fullt aktif. Redan i många år

hafva vi här begagnat gymnastiken i orthopediskt syfte och

funnit dess stora verksamhet, äfven då den motarbetades icke

allenast af personens eget, svårare sjuktillstånd, utan äfven af

dess yttre liknöjdhet för regim, bad, m. m., samt af kurens

afbrott, som vanligast räckte blott trenne månader och under

denna tid blott en, högst två gånger dagligen.

För att med säkerhet arbeta mot en snedhet i ryggra-

den, bör man först sätta organismen i allmänhet ur dess sjuk-

liga tillstånd. Vanligen är en skrofulös konstitution första upp-

Ling. 111. 35
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hofvet till snedhet. Den befordras ännu rnera genom bristande

hudsjukdomar hos barn. Att i polariska klimat bruka tropi-

kens kryddor, och dymedelst gifva en feberhetta åt blodet,

under det man kläder sig tunnt och lätt, som i södern, detta

måste hindra alla för barnet nödvändiga hudafsöndringar.

Skyddskopporna — hvilka i många andra hänseenden

gynna menskligheten — äro i detta afseende villkorligt men-

liga. Med den nya verldens hetsiga födoämnen fingo vi äfven

dess sjukdomar; vi vilja njuta de förra; men undvika de sed-

nare. Detta är mot naturens lag; ty hvart luftstreck har sina

egna alster och sina egna sjukdomar. De sednare äro van-

ligen ett korrektif emot missbruket af de förra. Hejdas detta

korrektif, utan att afbryta nämnde missbruk, då frambryter

missbrukets följd under en annan sjukform — och vi hafva

nu vanskapliga skeletter i stället för koppärriga ansigten, odug-

liga krymplingar, i stället för de af koppor blinda eller döfva.

Koppgift fyllde fordom kyrkogårdarna, nu fylla de indiska kryd-

dorna alla hus med halflefvande skuggor.

Må Vaccinatören göra oss rättvisa. Vi fordra blott att

luxens öfverdåd skall hejdas, om man vill hafva ett medikalt

gagn af skyddskoppor; annars blifver ordspråket sannadt: »Utan-

till blankt, innantill kränkt.» Bondens barn vaccineras äfven;

men de blifva mera sällan sneda; ty öfverflödet har mindre

lärt dem alt förakta landets alster. De bruka kryddor blott

vid sina största högtider och de hafva ännu blott kring stä-

derna utbytt vatten och mjölk i thé och kaffe. — Delta vare

nog för att angifva karaktären af de nu allmänna snedheterna

— hvilka i synnerhet utbrista hos det vackra könet. — De

hafva hos mankönet sin motsvarighet i de allmänna hemo-

rhoidalkrämporna, som angripa hela medelklassen tillika med de

högre vällustingarna. Att äfven qvinnor hafva dessa krämpor,

liksom någre män hafva snedheter, nekas icke; men könsskill-

naden, menstruationen, barnsängen m. m. måste å ena sidan

beverka en förändring i sjukformen; och stillasittande arbete,

sömnad, spelning, ritning o. s. v. å andra sidan gifva den

onaturliga sjukformen ett utbrott. Att samma skrofulösa anlag

vanligen är grunden till männernas hemorhoider, som till qvin-
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nornas snedheter, bör anmärkas; men en starkare ben- och

muskelbyggnad skyddar de förra ifrån denna yttre vanskapnad.

Hufvudsakliga sättet, att gymnastiskt behandla snedheter,

består deri, att man alltid söker förhöja kraften hos den för-

slappade muskeln. — (d. v. s. antagonisten till den sneda

delen) samt dess medverkare (coagent) medelst starka stryk-

ningar eller hackningar derpå, under det den sammandrager

sig. — Dessa rörelser ske i början stående mot en spring-

slolpe, med den handen upplyftad, som korsvis svarar mot

snedheten; sedan börjar man den motspännande tryckningen

å bröst och sida, eller bröst och rygg, eller höft och sida,

allt som snedheten är; hvilka tryckningar småningom ökas,

under det lätta arm- eller lårstrykningar göras. Derefter ske

passiva dragningar i liggande ställning, baklänges eller fram-

stupa, så att man derunder kan göra starka retrörelser på de

för slappa muskler. Slutligen användes aktiva häfningar, spänn-

rörelser, o. s. v. gradvis tilltagande. Styrkan af hvarje aktif

rörelse bör rigtas efter snedheten i skelettet, och dettas för-

hållande till de inre delarna måste alltid afses, annars kan

lätteligen inre kramp eller åderbråck uppstå. Salta bad äro

hufvudsakliga härvid, men icke försvagande långa. Hvarje

tredje eller fjerde vecka bör man efterse om snedheten förändrat

sin vinkel eller kastat sig åt andra kotor, hvarefter rörelserna

böra förändras.

Höftsjukan kan genom gymnastik också förekommas un-

der dess första angrepp, d. v. s. innan ledhufvudet kommit

ur hölsan. Den sjuke måste vara fullt passif. Alla rörelser

ske i liggande ställning; rundstrykningar göras öfver länder,

långstrykningar öfver bakre och inre delar af låret, under det

kalla saltbad begagnas.

Styfhet i lederna, på armar eller ben, behandlas efter

de vinklar, som tillhöra ledgången i dess friska tillstånd. Styf-

het genom skador efter vårdslösa åderlåtningar är svår om
icke omöjlig att häfva; men vanliga senknytningar hjelpas ge-

nom strykningar i förening med lindriga utsträckningar. Att en

verklig ankylos icke kan häfvas är naturligt; men en falsk anky-

los är äfven på sextio- sjuttio års personer möjlig att förminska,
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om icke alldeles häfva, hälst om den uppkommit efter en led-

vridning (luxation), som blifvit rigtigt reponerad. Om armbåga

eller knäled är angripen deraf, måste tyngder eller spännare

brukas under rörelserna; men icke på de andra lederna. Heta

sandbad, i förening med gymnastik, verka säkert, i synnerhet

om styfheten är förenad med svullnad. Lama lemmar^ med

rheumatisk åkomma, böra behandlas på samma sätt, som de

styfva, dock med den skillnad, att man bör söka leda öfver-

kraften från de delar, som äro närmast den sjuka, för att dy-

medelst öka dennes kraft.

Slutligen torde man böra anmärka, att det hos utländ-

ningar öfliga sätt, att med lod, eller bandmätningar utröna

skelettets snedheter är högst osäkert. Bättre är, att vid höft-

sjukdomar lägga patienten på ryggen, låta fästa dess höfter af

en annans hand, sjelf utsträcka benen, och se om knä och

fotknölar sammanträffa eller icke. Härvid iakttages, att sjuk-

lingen bör hindras från all muskelaktion under mätningen. Rygg-

snedheter undersökas säkrast, om sjuklingen omfattas och fästes

af gymnastens ben och dess nackgrop af hans ena hand upp-

Iryckes, så att hufvudet och rygg böjas framåt, under det han

med andra handen stryker öfver ryggkotorna, för att bättre

se deras afböjningar, i det moment, som hvarje kota fram-

sticker medelst sjuklingens bemödande att uppresa sig *). Af-

gjutningar i gips, af dylika sjukformer, äro både kostsamma och

osäkra, om icke plågsamma och osedliga.

Det fordras ett artistiskt öga, för att kunna bedömma

skillnaden emellan kroppen och gipsaftrycket, sedan den förra

kunnat under kuren förändras. Minst kostsamt och mest sä-

kert är, att af tunnt papp klippa lodräta och vågräta konturer

af bål och hals, enligt vissa redan anförda vågräta och lodräta

linier, allt som snedheten tyckes fordra. Dessa konturer böra

jemt följa alla bålens rigtiga eller origtiga vinklar, utan att man

behöfver trycka patienten intill den. Ett vandt fruntimmer

gör detta på eget kön med största säkerhet.

*) Utg:s anm. Det följande af tionde stycket befinnes i handskrifterna leck-

uadt på ett löst papper, men är öfverkorsadt.
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1 1 . Rörelsernas grad eller qmntiiet.

Måttstocken för all rörelse ör organismen sjelf. Det gif-

ves ingen punkt deraf, som icke bör njuta rörelse, åtminstone

secundart ifrån de öfriga delarne. Men i rörelse är måttan,

liksom i annat, det säkraste medlet, ehuru det svåraste att

finna. Att röra sig för lilet, d, v. s. att låta den mekaniska

inverkningen stå i missförhållande till den kemiska, är lika

så orätt, som att röra sig för mycket, d. v. s. att låta den

mekaniska inverkningen öfvergå den kemiska. Då dessa båda

grundformer alltid måste slå i jemnvigt, om helsa skall finnas;

så får den ena icke öfverväldiga den andra. Man säge hvad

man vill till grekiska atletikens försvar. Dess tid var visser-

ligen skön, på sitt sätt, men den var orsaken till nationens

fall. Då man besåg andras kamp. var man nöjd att sjelf

slippa deltaga deri. Den ensidiga kraft, som atleterna vunno,

och det öfverväldigande. kroppen fick öfver lifvet, ogillades af

deras visaste läkare. Hippokrates sade att Atleterna visste

sjelfva icke om de hade någon själ, och Galenus talar hårde-

ligen emot Paedotribernas okunnighet om menniskoorganismen.

Att röra sig till trötthet är detsamma, som att äta tills

det qväljer oss. — Båda delarna förslappa, i stället för att

gifva styrka. Sjelfva gången, hur nyttig den än kan vara i

frisk luft, blir skadlig för den friskaste menniska, om den ut-

sträckes öfver dess förmåga, antingen medelst sin hastighet

eller medelst sin uthållning. Så blir äfven hvarje annan rö-

relse, med häfningar, äntringar, simning m. m. skadlig genom

öfverspänning. — Sak samma med den passiva rörelsen för

sjuke.

Frågas nu: huru många och hvilka olika rörelser, men-

niskan behöfver; svaras derpå följande. — Likasom den ke-

miska agenten sträcker sig till allt — ja sjelfva metallerna

och gifterna äro individuella behof för oss; likaså sträcka sig

menniskoorganismens mekaniska yttringar till allt; ty vår kropp,

afbilden af verldeu, har i sig alla djurs mekaniska förmögen-

heter. Så är den äfven i dynamiskt (psychiskt) afseende en
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brännpunkt af alla djurs själsegenskaper, och den kan icke

inskränkas till någon enskildt åsigt. —
Frågan blir således: huru starka kunna rörelserna i all-

mänhet bestämmas; och då afgör kroppen sjelf frågan. Man
skulle väl ock härvid, till någon ledning, kunna hänvisa frå-

garen till de olika temperamenten hos subjekterna; men som
dessa temperamenter, antingen de anses såsom den constitue-

rande grunden i menniskosubjektiviteten, eller som encephaliska

affiniteter, likväl hafva sin stämpel af de tre urformerna, och

de sjukligheter, dessa tillhöra, intaga hvar sin region, nemligen

hufvudet, bålen och lemmarna; så blir för gymnasten, som för

den sanne läkaren, den säkraste ledningen, i hvarje fall, den-

samma, nemligen det inre och yttre öga, som ser och be-

dömer subjektet.

1 Rörelsernas qvalitet.

Subjektiva vilkorel gäller vid rörelsen i qualitatift afse-

ende, likasom vid det quantitativa, likväl med ännu mera iakt-

tagelse af den regeln, att gymnasten hellre bör göra för litet

än för mycket. — Det förra, såsom ogjordt, kan ökas; men

det andra, såsom redan gjordt, kan icke minskas. All hastig

potensering af en kraft är vådlig, men ytterst vådlig, enär

delarne, som stå under denna kraft, äro sinsemellan i strid. —
För att icke öfverse förenämde regel, bör gymnasten:

1) hafva en inre åskådning af den verkan, rörelsen skall göra

på subjektet, och således skall han kunna bestämma punk-

terna hmrlfrån, hvarigenom och hvartill rörelsen bör gå. Der-

före bör subjektet sättas i en sådan ställning till sig sjelf och

till gymnasten, att denne sednare äger, af det förra, alla ofvan-

nämde punkter uti sin magt. 2) Bör gymnasten alltid så ställa

sig till subjektet, all hans kropps vinklar kunna gradvis ökas

eller minskas, efter som subjektets vinklar förändras. 3) Att,

likasom hvarje lektion bör, på den friska organismen, dagligen

börja med en ringare rörelse och tilltaga (crescendo) i mera

ansträngande öfningar tills de vid lektionens slut åter aftaga
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(diminuendo), så bör öfven, på den sjuka organismen, hvarje

rörelse, ehuru passiv, börja med det aldra högsta pianissimo,

aldrig öfvergå till ett fortissimo, men ständigt slutas i samma
lindriga grad, som det börjades. 4) Bör gymnasten på det

nogaste tillse att hans medhjelpare arbeta med, och icke mot,

den rörelse, han åsyftat; detta vill säga att de alltid skola agera

i samma planer, som han; så att de fixera blott de punkter,

som skola fixeras, samt noga följa med den af gymnasten

rigtade rörelsens linier (antingen liniärt eller transverselt) och

låta moment sammanträffa med moment.

Sker rörelsen efter dessa lagar, tror jag den vara säker och

öfverensstämmande med forntidens store gymnasters (Hippokrats

och Galeni) system. De flesta kirurger — vetenskapsmän i

theorien, men ofta slagtaredrängar i handlaget, fråga tvifvels-

utan /mrw en så lindrig rörelse kan verka? Denna fråga tror

jag redan vara besvarad i det föregående; får likväl vidare erinra,

att då den kemiska inverkningen kan utvidga sig, ifrån punkt

till punkt, inom alla organismens sferer; så måste dess corre-

spondent, den mekaniska inverkningen, äfven kunna från punkt

till punkt utvidga sig till alla nämnde sferer, hvilka den sjelf

materiell constituerar; vidare, i afseende härtill, få vi erinra

att denna passiva, mekaniska impuls, som, beräknad efter den

stora yta, hvilken hvarje aktif rörelse genom de muskler, som

deri äro agenter, coagenter och antagonister, och yttrad utanpå

den tjockaste beklädnad, icke kan anses som en milliondel emot

en aktif rörelses quantitet, och likväl verkar denna passiva

impuls förundransvärdt på den sjuka organismen. — Bör ej

detta gifva en vink till den kemiska impulsens begränsning?

Mången tror sig, i stället, — uti gymnastiken, finna en rent

animal-magnetisk orsak härtill. — Magnetismen, liksom elek-

triciteten, ingår i alla organismens fenomener, eller finnas dessa

krafter icke tilL — Här böre vi icke vidare beröra dessa

frågor. De skulle afleda ifrån det enkla utvecklingssätt, vi här

önskat följa. — På grund af den korrespondens, som är emel-

lan den kemiska och mekaniska grundformen, kan man likväl

underkasta detta ämne en anmärkning.

Är Lifvet det objektiviserande väsen i menniskonaturen.
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så är materien det subjektiviserande. Likasom det förra är

allsidigt, oändligt; så måste äfven det andra, i konflikt med
det förra, vara ensidigt och begränsande. Hvarje del af or-

ganismen blir derigenom susceptibel af lif, och således analog

med lifvet af hvarje annan kropp, fastän denna kropp, såsom

materia, är i strid med sig sjelf och i strid med den kropp,

som hon skall assimilera sig med. — Verkningssumman blir

således, genom organismens additionella utvidgande, lika stor,

fastän dess factorer äro i första momentet ringa.

Vidare — om vi antaga möjligheten af magnetismens

inverkan genom manipulationer, som icke komma inom sub-

jektets sfer, huru kunne vi då tvifla på verkningen af rörel-

ser, som beröra kroppen? >— och om vi än betvifle den förra,

kunna vi likväl icke förneka den sednare; ty vi skulle då

aldrig förnimma en tryckning, ett slag o. s. v. — Magnetis-

men är en dynamisk form genom yttre mekanik och vehikel.

Det, som, i min tanke, mest talar för magnetismens inverkan

på vår kropp är det fenomen, som uppstår vid kittling och i

sexual-förhållanden; enhvar som kittlar sig sjelf, kan icke för-

nimma det, som när en annan kittlar honom. Så ock i sexual-

förhållanden.
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FEMTE AFDELNINGEN.

\. Inledning till Åstetisk Gymnastik.

Den passivt objektiva eller Astetiska gymnastiken söker

sätta kroppen i full jemnvigt med själen. Den lärer således

att, förmedelst gifna ställningar och rörelser, i kroppen rigligt

uttrycka en tanke eller känsla. Den ästetiska gymnastiken

kunde väl i sig sjelf utgöra en särskild del af delta verk;

men som dess omfång egentligen tillhör den bildande konst-

nären samt skådespelaren och talaren,
-J-)

och dess bestämmelse

egentligen beror på frisk-gymnastikens rätta grundläggning, och

som enhvar, hvilken i sin kropp har en ren känsla af jemn-

vigt och sjelfständighet, inom sig sjelf förnimmer den bild, själen

klart uppfattat, så har man trott sig här kunna förbigå denna

del af gymnastiken; dock med utkast till några få begrepp

deröfver, såsom resultater af föregående och grunder för det

efterföljande. De ställningar och rörelser, som tillhöra denna

del af gymnastiken, fordra den högsta jemnvigt uti kroppen,

och måste således alltid förberedas genom allmän gymnastik,

icke allenast af det skäl, att jemnvigt derigenom vinnes mellan

alla kroppens delar, utan äfven derföre, att denna jemnvigt

såsom vi förut sagt, förhöjer det andliga väsendets inverkan på

det kroppsliga, och detta åter tillbaka verkar på det förra.

1 ästetiska gymnastiken fordras hufvudsakligen Enhet. Om
en enda kroppsdel der strider emot denna grundsats, blir

hela kroppens uttryck förbrylladt d. v. s. oförståeligt. — Sjä-

lens (tankens) uttryck blir då i strid med kroppens. Man

skulle dock kunna säga att i den ästetiska gymnastiken är det

mera själen, som verkar på kroppen, i den pedagogiska mera

kroppen, som verkar på själen.

2 .
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3. Konstnärens sjelfständighet.

Sannt uttryck och sann form kunna, i tiden och rummet^

likaså litet tänkas skiljagtiga, som själ och kropp i den fullän-

dade organismen. I tiden och rummet

^

säger jag; ty i dessa

måste formen lefva. Utom dessa lefver endast oändligheten,

d. ä. tanken, eller rättare urtanken: Gud. Men likasom endast

Gud lefver utom dessa, så måste han äfven, såsom inkarnerad

med formen, d. ä. såsom af vår sinnlighet förnummen, lefva i

tiden och rummet. Är nu Gud, (fullkomligheten eller tanken

i sitt renaste urbegrepp) för jordsonen endast fattbar genom

formen, d. ä. genom det enkla menskliga medvetandet af en

högre magt; så måste han äfven i menniskans handlingar vara

urtanken, såvida hon anses som tänkande. Men menniskan,

tänkande sig det gudomliga såsom det fullkomligaste, måste å

ena sidan känna ett begär att likna det, och å andra sidan känna

sin begränsning, medelst materien, uttryckt i tid och rum. Men

tiden är lögnfull; ty den är sinnlighetens fosterfar. Oändlig-

heten är det enda sanna målet för menniskotanken; ty hvilken

tanke, såsom sann, hör blott till ögonblicket? — Syftar nu

en sann tanke till oändligheten, således icke till personlighet,

så måste dess mål ligga utom tiden. Med tiden menas per-

sonlig begränsning. Häraf uppstår friheten; ty allt det, som

sträfvar till oändlighet, måste söka att vara fritt. Är det fritt,

kan ingen biomständighet verka derpå. Sålunda blifver all

själsbildning sjelfständig; ty den är sanning: gudomlighetens

tolk. Sålunda blir äfven konstnären sjelfständig, om hans syfte

är öfver tiden; och så.som han i det verkliga (idén), är öfver

den materiella betingelsen (tiden och rummet), så måste han

dana sin tid, icke tiden dana honom. Låter han det sednare

inträffa, straffas han af tiden; ty oförtöfvadt hafva mångfal-

diga tidens barn liknat och hunnit honom. Han går då blott

fram med tiden och dör med honom.

Allt i tiden påverkas af tiden; så måste äfven konst-

nären i sin första utbildning afficieras af sin tids ande; men

likasom i allmänhet endast det är kraft, som vid påverkningen
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kan sjelf återverka; så är endast den konstnär, som kan, vid

fullt utvecklad kraft, sjelf verka på sin tid. Och om för-

hållandet vore annorlunda, huru skulle väl bildningens fram-

gång vara möjlig. Allt hade ju måst stanna på första punk-

ten? — Men om det nu är den sanna konstnärens känne-

märke, att han äger kraft att verka på sin tid; så måste sjelf-

ständighet vara hans rätt och hans pligt.

Den Ästetiska gymnastiken måste enligt den definition,

vi gifvit derpå, hufvudsakligast inverka på talaren, skådespe-

laren, och den bildande konstnärens modell; den blir således

ett utvecklingsmedel för plastisk poesi, bildhuggeri, måleri samt

musik, i mon som denna är införlifvad med den första. Lik-

som tal och sång, måste hvai-je gest hafva en bestämd rythm;

och i likhet med dessa tidsafmätningar, har den bildande ar-

tisten sina vissa momenter, i hvilka han tänker sig den figurs

handling, som han vill framställa. På detta sätt sammanträffa

alla dessa sköna konster till lika uttryck äfven af tid och rum.

Quantitatift betraktade äro gestikulationernas mängd mest

inskränkta för bildhuggaren; något mera mångfalldiga för talaren;

för målaren äro de ännu flera; men skådespelaren och sångaren

hafva de största sferer deruti. Qualitatift hafva de äfven

mycket olika omfång. Bildhuggaren måste på det allranog-

grannaste beräkna de attituder, han väljer. Talaren måste äf-

ven hejda sig ifrån allt svärmande och personligt förfördelande.

Målaren kan gifva hvarje slags uttryck åt sina figurer, blott

taflan bibehålies i sin enhet. Vilda bataljstycken och den re-

ligiösa eremit-lefnaden höra lika mycket till hans område. Dock

har skådespelaren den vidsträcktaste sfer, likasom han äfven,

i sin aktion, upptager alla gestens momenter och kan handla

mera efter sin individualitet och sin tids fordring, helst tidens

smak vanligen bestämmer valet af skådespel.

Då här icke är fråga om deklamation, få vi blott erinra,

att talaren och skådespelaren hafva enahanda lag att lyda, i det

fallet, att talets eller sångens rythm måste noga sammanträffa

med gesten, och att i samma mon, som dessa båda tilltaga i

styrka, blifver äfven gestens sfer förhöjd.
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Det gifvas tvenne inre motsatta inverkningar på vårt

väsende, hvarifrån alla öfriga så kallade känslor framstå. Man
kan kalla dessa båda hufvudsakliga intryck: frid och slrid;

den förra uppstår af en fullkomlig likstämmighet mellan menni-

skans väsende och den yttre naturen; den sednare af en

ojemnvigt, dels i anseende till hennes inre väsen sjelft, dels

i anseende till den yttre naturen. Det förra benämner man
glädje, (moralisk helsa) kärlek, vänskap, beundran, längtan, bön,

tillgifvenhet, ödmjukhet, o. s. v.; det sednare (en moralisk

sjukdom): hat, afund, vrede, fruktan, ängslan, sorg, förtviflan

0. s. V. Som verkan och motverkan, enligt hvad vi förut

sagt, utgör all tillvarelses idé, uttrycket af ande och kropp,

så äro äfven i den ästetiska gymnastiken dessa vexelförhållanden

hufvudsakligaste urtyper. Frid och strid herrskar öfverallt

och i allt; menniskonaturerna framte den på tvefaldigt vis,

inom sig (subjektivt) och utom sig (objektivt). Frid är en

fullkomlig jemnvigt, d. v. s. lugn, och detta är hufvudvilkoret

för all skön konst; ty skönhet, sanning och harmoni eller frid

äro ett, men denna frid framträder i hela menniskoslägtet, mest

fullkomlig hos barnet. Ja sjelfva sömnen, som, hos hvarje,

fysiskt eller moraliskt frisk individ, är ett uttryck af negativ

frid, är hos barnet fullkomligt positiv; derföre är äfven bar-

nets sömn skönast, liksom alla dess rörelser. Lifvet framträ-

der öfverallt i dess individ, och utvecklingen framgår i ohejdadt

lopp, från moment till moment, så vida icke barnet är angri-

pet af en bestämd sjuklighet. Barnets formerade rörelser gifva

äfven ett mönster, för konstnären, att framställa icke blott

högre menskliga egenskaper, utan äfven de gudomliga.

Hufvudställningarne äro fyra:

1:o Slå: med eller utan stöd, hvilande eller under handling.

2.0 Gå: långsamt eller fort.

3:o Sitla

:

hvilande eller

4:o Ligga: (i half eller hel hvila).
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Kroppens bestämda rigtningar äro sex:

1;o Framåt.

2:o Bakåt.

3:o Till höger.

4:o Till venster.

5:o Uppåt.

6:o Nedåt.

Likasom frid och strid yttra sig, antingen inom subjektet

sjelft eller utom detsamma, eller vexelvis på en gång; så hafva

äfven rörelsernas rigtningar antingen ett syfte till individet

sjelft, eller till ett väsen utom detsamma, eller också samtidigt

till beggedera.

Första vilkoret för all ädel rörelse är jemnvigten i krop-

pen, utom hvilken ingen punkt gifves för någon af rörelsens

olika mornenter. Om, i slående ställning, det minsta deraf

förfelas; liknar rörelsen det första momentet af gång. Blifver

ojemnvigt uti gången, häntyder den tvärtom till första momentet

uti stående ställning, d. v. s. hejdande i farten,— Känslan be-

stämmer jemnvigtsmomentet; och öfverhufvud gäller den sats,

att ju flera fingerleder utsträckas, desto mera lyftes äfven

armbågen för att förkorta häfstången, såvida kroppen icke har

en mera baklutad ställning, eller en sidorigtning, hvarigenom

armens häfstång förkortas. Härvid undantages: om bortre ar-

men brukas såsom motvigt, då den mot föremålet nyttjade

främre armen äfven, med framlutad kropp, kan utsträckas

(detta är förut förklaradt i militär-gymnastiken). Såsom exem-

pel må man anföra dessa ord: »det var du, som belog min

fader.» Tonvigten på du uttryckes med framsänkt panna, ögat

sigtande långs öfver armpipan, som jemte hand och pekfinger

och med tummen nedåt vänd rigtas mot den tilltalade.

Endast när figuren tänkes i full hvila, kunna händer och

ögon falla i hvad plan och på hvad punkter som heldst; men

så fort en ästetisk sann rörelse skall visas, har denna sin be-

stämda gräns inom den högre delen af mennisko-organismen

;

d. v. s. den delen, som hufvudsakligen tillhör de vegetativa

functionerna, ligger utom denna ästetiska gräns; således hållas

aldrig händerna för magen, sätet eller könsdelarne; blott den
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komiska geslen tillåter detta; ty den är en motsats till det

sannt sköna. Vinklarne i armen måste, enligt föregående sats,

aföndras med handens och sjelfva fingrarnas rörelse. Sålunda,

om man vill påkalla någons uppmärksamhet eller uttrycka

ordet: gif akt, hålles tummen upprätt, alla fyra fingrarna böjda

i rät vinkel till tummen och öfverarmen lodrätt mot planet.

Vid en starkare fordran af uppmärksamhet hålles tummen i

samma ställning, men pekfinger och långfinger sträckas till-

sammans och öfver-armen gör halfrät vinkel från sidan. För

att påkalla högsta uppmärksamhet, hålles tummen i samma
ställning; men alla fyra fingrarna sträckas, och handen är vid

pannans höjd. l första fallet är handen i höjd med hjertats

eller känslans region; i det andra med (luftstrupens) stämmans

region, vid det tredje vid (hjernans) tankens sfer.

4. Om den Dynamiska poienseringen af vår kropp.

Liksom den kemiska och mekaniska kraften kunna, hvar

för sig betraktade, genom yttre inverkningar, förhöjas till öfver-

vägande grad, å endera sidan, eller också, genom bristande

förmögenheter, nedstämmas under sin nödvändiga höjd; likaså

kan äfven den dynamiska, medelst yttre impuls, förhöjas till

öfverkraft öfver de andra, eller också, under sin nödvändiga

punkt, nedstämmas. Den dynamiska förhöjningen sker antingen

genom religiös inverkning^ eller genom kärlekj eller genom

själshildningens affekter. Religionen, alla förnuftsvarelsers verk-

liga behof, och verkliga njutning, är, liksom den kemiska ytt-

ringen, ljuf, när den afpassas efter själens förmögenheter,• men

bibringar ett öfverskott af kraft, som förslöar, om den ensidigt

och till svärmeri framtvingas. Dess natur är, såsom allt rent

och fridsamt, ett närmande till barnaåldern.

Hvarje sjelfständig rörelse, som åtföljer en i min själ upp-

fattad ren idé, är således en tanke, kroppsligen uttryckt. —
Denna tanke måste ligga inom organismens förmåga att ut-

trycka. — Såsom sådan är organismen endast ett Tankens

organ; men då måste detta organ också i hvarje del uttrycka
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denna tanke; annars blir uttrycket åtminstone mörkt, om icke

osannt. — Den, som vill uttrycka ömhet och knyter handen,

säger med sin kropp helt annat, än hvad tanken ville säga.

Grunderna för dessa uttryck finnas i menniskonaturen

— det är i den sanna, rena barn-naturen — och der såg

Greken sina idealer. —^ Samhällsmenniskan var honom en för-

derfvad modell. Den rena, utaf ingen beräkning besmittade,

sig sjelf ovetande handlingen är den enda sanna, och denna

finnes endast i barnsinnet. Derföre kan man också på hvar-

dagsspråket — det enda naturliga språket ibland äldre, —
öfversätta, d. v. s. meddela begreppet af hvarje attitud i all-

mänhet. Grunderna dertill ligga så djupt i menniskosinnet,

att vi icke kunna misstaga oss derom. Vi vilja i största kort-

het beröra detta ämne.

1:o All kärlek är ett närmande, allt missbehag ett fjer-

mande. Således luiar sig vännen, fadren, älskaren emot sitt

föremål, då tvärtom den förskräckte, den missnöjde, den fiendt-

lige lutar sig baklänges och fjermar sig från sitt föremål. 2:o

All strid yttrar sig i hopträngd, spetsig form (bild af lans,

värja). All kärlek yttrar sig i en vid sfer; ty kärleken, lif-

vad för allt, ser i sitt föremål allt i lifvet; och denna sfer

sluter sig så strängt, att intet annat kan intränga sig deri.

Omfamning är således två väsenden sammanslutande sig till ett

enda. Detta sker icke med raksträckta armar, som vi se på

vår skådeplats, utan med blott så stor öppning mellan hän-

derna, som det rum är, hvilket det föremål, man vill omfamna,

intager. Om jag räcker ett papper åt någon med sträckt

arm och handled, i alldeles rak linie, så uttrycker denna form

en fiendtlighet, ett trotsande, eller förakt, på hvardagsspråket:

»Der har ni del,» Ger jag det åter med rundad rörelse i

handleden och armleden; så uttrycker det vänskap, vördnad

— och handen, först vriden mot mig sjelf, innan den när-

mar sig föremålet, liksom säger: Se här, ifrån mig till er.

Höghet uttryckes genom höjd. Hufvudet och bröstet,

som de högsta delarna, både i fysisk och moralisk mening,

måste således bestämma denna känsla. Häfves bröstet, är

det stolthet, sänkes det är det ödmjukhet. — En öfverdrift

Ling. III. 36
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häfver således vanligen båda. Nedsänkes hufvudet, är det

ödmjukhet. Nedsänkes bröstet, är det, i förhållande till grad-

talet, försakelse, fruktan, slafviskhet. En spetsad panna, näsa,

haka, rigtade mot föremålet, är förakt, fiendtlighet. Rundad

nacke eller rygg, är det tillgifvenhet, ödmjukhet.

Dansen har naturligtvis den rundade formen, antingen i

kedja eller enskildt. — Theaterdansen, som, i sin menings-

löshet, skild från mimik och gestikulation, blott vill visa vissa

krumsprång^ aflägger detta och måste göra face åt åskådarne.

5. Förberedning till Åstetiska rörelser.

Liksom uti organismen finnes trenne potenser (Chemiska,

Mekaniska, Dynamiska), hvaraf de två första äro motsatta poler,

och den tredje är att anse såsom mellanstånd; så skulle man

kunna säga, att behaget, genom sitt uttryck af rundade for-

mer, liknar det kemiska, obehaget med sina skarpvinkliga och

spetsiga former, det Mekaniskas liniära bild- och yttringssätt;

men mellanståndet utgör det Dynamiska, hvilket är ett högre

uttryck af lif, och uttalar sig mera passivt, än de förra. Lik-

väl må konstnären aldrig anse sig oberoende af någon af dessa

tre; ty likasom, i organismen, konflikten emellan de två förra

potenserna, beverkas af det Dynamiska, och denna tillbaka af

dem påverkas, så blifver äfven hvarje ästetisk framställning,

sann genom den begränsning, som hvar och en af de tre först

angifna sinnesstämningarna (behagligt, obehagligt och passion)

gifva honom; ty om blott en af dem skulle helt och hållet

råda; blefve hela framställningen excentrisk, och således emot

skönhets-lagen: harmoni, inre och yttre, d. v. s. ren tanke

och proportion Svårigheten, att gifva tydliga och fullständiga

reglor för en ästetisk rörelse, beror af flera nästan oöfvervin-

nerliga hinder. Läraren måste derföre inskränka sig till vissa

hufvudställningar. Den brist af en sannt fysisk utbildning, som

uttrycker sig i vårt tidehvarf, gör nödvändigt att börja under-

visningen med de enklaste rörelser; och redan dessa förutsätta,

att eleven genomgått den Pedagogiska gymnastiken. — Lika-
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som barnet är naturligare i sina rörelser, än en genom sam-

hällslifvet tillstelnad, äldre person; så är ofta äfven vilden san-

nare i sina kroppsliga uttryck Grekens konstdans var sannt

ästetisk; ty den utgick från deras religiösa bildning, i förening

med deras öfriga förhållanden till staten; men nutidens dans

är mera underkastad godtycket, likasom paraden och exercisen,

samt öfverskrider ej sällan måttan och är ofta långt under den.

För att bringa eleven till sjelfkänsla af den rörelse, som

han gör, böra alltid bål och hufvud noga intaga den ställning, som

står i förening med handens och fotens uttryck. Denna ställ-

ning gifver alltid full andedrägt, och befordrar således cirkula-

tionens jemnvigt. Likasom allt tal antingen rigtas till en per-

son, eller gäller om en person eller om den talande sjelf; så

blifver äfven detta förkroppsligade tal rigtadt till någon af dessa

trenne olika föremål.

Som jemnvigten i vår kropp uppstår genom lemmarnas

vertical linier till hvarandra, räknadt från deras skiljningspunkt

i bäckenet, så måste gestikulationen, om den skall göras med

säkerhet, ske medelst dessa liniers balancering, d. ä. venster

öfverdel motsvarar höger underdel och tvärtom. Instruktionen

måste derföre utgå från den enkla rörelsen att öfverflytta

kroppstyngden från den ena foten till den andra. Härtill upp-

ställas eleverna på ett led, i half vändning, till höger eller

venster, ansigtet åt fronten, armarne fritt hängande; främre

foten framflyttas en fots längd; kroppstyngden på bakre benet.

Så vida känslan, som beherrskar kroppen, är en, måste

äfven uttrycket af densamma vara e//, d. v. s. genom hela

kroppen, på samma sätt talande; så att den liksom afkläder

kroppen dess kroppslighet, och öfverallt genomskiner klart och

tydligt. Astetiska gymnastiken fordrar full harmoni i hvarje

rörelse. Hufvudställningarne, som kroppen intager, i den äste-

tiska gymnastiken, äro således fyra: stående, gående, sittande

och liggande, äfvensom vändningarne äro: uppåt, nedåt, åt si-

dorna, bakåt och framåt*
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Förberedande 7'örelser till Asleliska gymnastiken.

Utgångsställningen : kroppstyngden hvilar jemt på begge

fötterna, som bilda rat vinkel, öfre delen af kroppen inactiv.

1:sta Rörelsen: Ena foten flyttas framåt, ungefär en fots längd,

kroppstyngden öfverflyttas på densamma; andra fotens häl

stiger något från marken, under det tån roterar obetydligt

utåt, knät sjunker något, och benet förblifver, äfvensom

öfre delen af kroppen, fullkomligt passivt.

2:dra Rörelsen: Ena foten flyttas bakåt, lika långt, som vid

föregående rörelse; kroppstyngden på densamma; — andra

benet, som, tillika med den öfriga kroppen, är inactivt, för-

blifver med foten på sitt förra ställe, hela fotsålan mot

marken.

3:dje Rörelsen: — Kroppstyngden jemnt på begge fötterna;

armen böjes så, att den bildar rät vinkel i armvecket, och

mot kroppen, under det att handen, utgående från den halft

pronerade ställning, den har i sin hvila, beskrifver ett cirkel-

segment med fingerspetsarna (hvars medelpunkt är hand-

leden), under supination, och stannar i nästan fullt supinerad

ställning, med fingrarna fallande, utan tvång, efter sin tyngd.

4:de Rörelsen: Kroppens ställning, som i föregående; handen

supineras, under det armen hänger längs sidan, till hälften,

hvarefter, då armen böjes i rät vinkel, handen beskrifver,

under pronation, cirkel-segment med fingerspetsarna, hvilket,

liksom vid föregående, har handleden till medelpunkt, och

stannar i pronerad ställning; fingrarna, utan tvång, sträckta.

5:te Rörelsen: — Händer och fötter röras i förening; under

steg framåt eller tillbaka, göres någon af de ofvannämnde

pronerande eller supinerande rörelserna.

Detta i allmänhet; nu till enskilta kroppsdelars allmänna

förhållande:



565

Hufvudet och halsen.

Det förra är den dynamiska agentens högsäte; och får

samma agent sitt yttre rörliga uttryck i den sednare (halsen)

samt ännu väsendtligare i:

Sinnesverktygen.

Att man, genom en sannt utförd gymnastik, kan, till otro-

lig färdighet, utbilda menskliga sinnesverktygen, är säkert. Huru

lär sig väl skytten, att, på hårsmånet, bedömma sin ställning

till rofvet? Huru uppöfvas hörseln hos en tonkonstnär? Huru

smaken och lukten hos en kemist? Huru känslan, hos en blind,

att t. 0. m. kunna urskilja färger? Jo, endast genom me-

kanisk impuls. Möjligheten ligger der förut, i mentalt afseende;

men anlagen dö, utan mekanisk tillhjelp och öfning. — —

Qvinnans smak och lukt är vanligen säkrare än mannens; ty

hon uppöfvar den såsom kokerska m. m.

Känslan är för begge könen någorlunda likstämmigt upp-

öfvad. — Må man icke förblanda denna egenskap med käns-

lighet, som är nutids-qvinnans fel, liksom obestämdhet och

vankelmod nutida mannens.

Bröstet

är det sentimentalas säte. Anropan till Gud uttryckes sålunda

genom bröstets höjande, hufvudet böjes tillbaka, armarna sträc-

kas uppåt, armbågen högre än axeln, så att armen kommer

utom min muskelsfer, till följe af det öfverlåtande, som är

en nödvändighet här, händerna supinerade, och i olika höjd,

bestämd genom contrebalancen mot det bakåt sträckta benet.

Vid anropan om beskydd af Gud, hopsjunker bröstet

deremot, händerna pronerade, och armarne höjda så mycket

mer, som, den deraf uppkomna, tyngden erfordrar. —
Begrundande: Framlutadt hufvud, underarmarna lagda

bredvid hvarann öfver bröstet, kroppen passif — armbågarna

hängande efter sin tyngd till kroppen.— Djupare eftertänkande:
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ena handens pekfinger stödjande under hakan, armbågen stödd

mot andra handen, hvars underarm hvilar tvärsöfver bröstet.

— Största ansträngning vid tänkande uttryckes genom ena

handens pekfinger-stödjande mot den framlutade pannan.

Buken

är det vegetativas säte. Uttrycket deraf är det mest passiva.

Allmänna uttrycket af glädje är ock ett fullkomligt passivt till-

stånd, der det inre animala och psykiska lifvet, jemnt och

harmoniskt fullgöra sina förrättningar; ett inre välmående, ut-

tryckt genom en hvilande lätt och beqväm ställning.— Andra

graden af glädje är vänskap, och den tredje är kärlek. Den

första är det religiösa tillståndet, ej syftande åt något utom-

varande föremål, utan, som concentreradt inom sig sjelf, äger

en inre frid. — De andra begge hafva ett bestämdt föremål,

mot hvilket de vända sig och förkroppsliga sig derföre mera

genom åtbörd.

Fingrarnas enskildta karakter.

1;o Tummen: betecknar fasthet och bestämdhet (derföre svarar

han i kraft mot alla de fyra öfriga fingrarna och måste

hopbinda dem vid en stark hopknytning i handen). Har

handen något att föra; binder tummen pek- och långfingret;

knytes tomma handen binder han äfven ringfingret ’).

2:o Pekfingret: är undervisande, och syftar bestämdt åt ett

visst föremål. —
3:o Långfingret uttrycker lugn och sansning; såsom fingrarnas

juste milieu, är han herrskaren i alla handens rigtningar.

4:o Ringfingret: brukas sällan ensamt.

5:o Lillfingret: uttrycker lätthet och grace.

’) Tummen fick blott två leder; fingrarna tre; ty tummen, genom sin korta

häfstång, måste antingen motarbeta fingrarna eller också, genom sin anläggning

öfver fingrarna, hjelpa dem.
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SJETTE AFDELNINGEN.

1 . Gymnastens personlighet.

Hittills hafva vi afhandlat de allmUnna grunderna för gym-

nastikens fyra hufvuddelar. Nu återstår att nämna gymnastik-

lärares åligganden, derest de vilja uppnå gymnastikens syfte.

Den skillnad, som Greken gjorde, emellan paedotriber och gym-
naster är svår att antaga; ty egentligen bör bvarje lärare i

grunden känna sitt yrke; och då friskgymnastik har ett rnedi-

kalt syfte och många mindre åkommor lätt kunna häfvas med
friskgymnastiken; och sjukgymnastiken, i sitt sista moment,

bör sammanfalla med friskgymnastiken, och då hvarje bildad

borde lära att rätt och ledigt föra sin kropp, samt enhvar

frisk borde kunna, i farans stund, försvara sig och fosterlandet;

så blir ästetisk och militär gymnastik äfven behöflig för en

rätt utbildad gymnast, om han skall kunna verka i alla delar

af den fysiska uppfostringen.

Här blir således icke frågan om de personer, hvilka, för

sin bergning, åtaga sig att leda ungdomens gymnastik med
beräkning, att, efter vissa års förlopp och erhållen befordran,

som prester eller officerare, lemna gymnastiken åt sitt öde

och i maklig ro framlefva sina mannaår. Frågan är här blott

om dessa sällsynta varelser, som hafva kraft och mod att

egna sig åt ungdomens och åt landsmäns fysiska förkolran;

ehuru man äfven bör hoppas, att de gymnaster, som i förtid

tröttna vid detta mödans verk, äfven, i sina högre militärtjen-

ster eller såsom religionens tolkar i landsbygden, uppmana de

yngre till att bilda sin kropp, för att bringa saktmod och frid

i sin andliga natur, och således mer och mer befordra gym-
nastikens stora syfte.



570

Sanna kunskaper äro de medel, hvarigenom menniskan

både kan och tvingas att uppfylla sitt kall. Men gymnasten

måste alltid förena theori och praktik. Den gymnast, som för-

aktar den ena eller andra af dessa, Sr ett vacklande rö i

alla sina handgrepp; ty han vet icke när och hur han skall

använda den eller den rörelsen. En gymnast som har grundlig-

het och icke praktik liknar en konstdomare, som endast vet; men

icke kan utföra, det han vet. Anatomien, denna heliga genesis,

som framlägger Skaparens storverk för menniskoögat, som lärer

henne på en gång huru liten och dock huru stor hon är,

den vare gymnastens käraste urkund; men han använde dess

liflösa former icke som sådana, utan skåde dem med sann

siare-anda uti fullt lif, verkande icke såsom massa, utan såsom

gudaväsendets (andans) vehikel, och af det samma i hvarje

punkt besjäladt. Härtill fordras anatomiens oskiljaktiga maka,

fysiologien. — — — — — — — — — —

2. Gymnastens blick och sätt.

Läkaren är den förste gymnasten; han bestämmer fostrets

helsa genom en för modren afpassad rörelse; han bestämmer

äfven fostrets skötsel. — Man talar om läkarens öga; här tala

vi om gymnastens.

Man bör afse kroppsbygnaden. Det är ett stort fel hos

läkaren, om han glömmer detta. Det yttre verkar likaså

mycket på det inre, som det inre på det yttre. Alla mennisko-

kroppens väggar äro reagenter till de inre rörelserna; och ut-

trycka de, såsom sådana, de inre organernas beskaffenhet. En

stor buk anger alltid inre sjuklighet, serdeles om bukskinnet

är vida mörkare och sträfvare, än den öfriga huden. Ett platt

bröst är alltid tungandadt. Ofta uppstår en mångårig förstopp-

ning af ryggradens orätta böjning och häfves genom dess upp-

rätande genom rigtiga (gymnastiska) kroppsrörelser. De sär-

skilta sjukdomar, som åtfölja hvarje handtverk, äfvensom de af

dem, som bero utaf subjektets liderlighet, gifva läkaren och

gymnasten en säker vägledning. — Åtminstone har jag från
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dessa hämtat åtskilligt för min patologi, äfvensom från läkare-

anekdoter, så vidt dessa hört till mekaniska grundformen.

Förmågan, att kunna lära sig inse, hvilkendera af de tre

grundformerna är undervägande, utgör den sällsynta egenskap,

som man i hvardagsspråket kallar läkareöga, och detta måste

vara desto skarpare, som sjukdomsformen vanligen är olika

sjukdomsorsaken; ty den förra är blott följd, således ett skif-

tande amalgam af alla tre grundformerna, i stöd af organis-

mens enhet.

3. Ordning hland eleverna.

(jeranlikhet, sedlighet, raarcher)

4. Om Födoämnen.

Vårt väsende är (som förut sagdt) ett enda helt; men

måste, såsom afvikande från detta urtillstånd, delas i tvenne;

så bör äfven det födoämne kroppen antager alltid betraktas

på tvenne sätt. — Häraf uppstår första frågan: hurudant detta

ämne förhåller sig till den första kemiska potensen eller mat-

smältningen; och den andra frågan: detta ämnes förhållande

till den andra kemiska potensen eller assimilationen i den li-

dande delen. Det första är negatift, det andra positift. —
Om en giktsjuk person, hvars mage alltid tyckes vara god, men

hvilken likväl alltid har mycket syrämne, förtär sådan föda,

som, enligt sina beståndsdelar, borde gagna den lidande delen

i tvenne instanser, men ökar likväl magsyran såsom första in-

stansen; så stjelpes patienten af denna föda i en värre gikt,

ty födoämnet kan icke tänkas af magen förbrukadt på annat

sätt, än efter magens tillstånd, och detta phlegmoniska tillstånd,

måste kemiskt inverka på födoämnet och hindra dess gagn

i andra instansen. Derföre är en utspädande föda af osyrade

soppor gagnelig för giktsjuklingen.
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5.

Bad, lu/t, renlighet.

(Härom har Förf. redan delvi», här och der, yttrat sig. Dessutom anföre»
här följande. L.):

I fria luften böra öfningarna ske om sommaren; och lekar

med snöbollkastning, skridskolöpning, kälkfart m. m., ske om
vintern. Luften är allt lefvandes helsobrunn.

6.

Klädnaden.

Som man går och står bör man kunna handla. Att

öfvervinna hinder; styrker både kroppen och viljan. Den fege

och late finner hinder i allt, som han skall företaga. —

7.

Sinnesförströelser.

(Kamp och Täflan).

Äro visserligen nyttige för den tröge, men äro äfven

skadlige för individer af häftigare eller svagare natur, l starka,

ensidiga rörelser bör täflan sparsamt väckas. I de af olika

tempo och olika planer sammansatta är den mindre farlig; ty

sjelfva afvexlingen gör rörelsen mindre våldsam. Derföre är

kampen nyttig; derunder förekomma mångfaldiga olikartade ställ-

ningar och hvarje ögonblick väckes sinnet hos en trög ungdom.

8.

Gymnastik-inrättning.

Hvad angår gymnastik-inrättningarna, böra de vara så

enkla, som möjligt. Enhvar gymnast, som anser machineriet

för annat än bisak, har aldrig begripit hvad en lefvande or-

ganism är. Att inrätta våra kroppsrörelser efter de machi-

nerier, som vi förut inrättat, och icke dessa efter de kroppsrörel-

ser, vi böra frambringa, är ett afvogt sätt, ett begär att synas

vidunderlig. När man betraktar en Gymnastik-inredning, bör

man, i vinken kunna säga på hvad ståndpunkt dess konstruktör

är, som gymnast. All sann rörelse är en förändring i kropps-
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delarna till hvarandra och denna förändring måste ske genom
kroppen sjelf, det är: kroppen måste blifva potenserad genom

sig sjelf. Men, som all massa är underordnad de allmänna

tyngdlagarna, och som all sann eller bestämd rörelse går ut

från en viss gifven punkt, genom vissa gifna punkter, till en

annan viss gifven punkt; så blifver åtgärden af det yttre

machineriet endast ett medel, att gifva vissa fasta punkter

för en kropp, som skall röra sig, och således dessa yttre ve-

hiklar så enkla, att de af hvarje slöjdvand borde kunna in-

rättas.

Yttre medel äro:

Plintar och Madrasser.

Springstolpar.

Spännstolpar.

Kortlinor.

Långlinor.

Stänger och Master.

Balancér-bräden och stolpar.

Häfplankor.

Slingerstegar.

Vippmast.

Voltige-hästar och sadlar.

Springvall och Springgrop.

Simbrygga och Simgördel.

Olikheten i dessa inrättningars dimensioner, för fullvexta

och för halfvexta personer, förhåller sig allmännast, såsom 7

till 10.

9. Gymnastikens Språk.

Sedan Sjuk-gymnastiken numera vunnit allmännare för-

troende; har bemödande blifvit gjordt, att bringa dess rörelse-

former under en viss terminologi. Denna kan antingen tagas

af kroppen sjelf, medelst bestämda längd-linier och tvär-linier

af densamma (likasom buken indelas i vissa regioner), eller

också tagas de af språket med hänseende till begynnelse-ställ-

ningarna för rörelsen.
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För öfrigt behöfver ock hvarje yrke, hvarje vetenskap

sitt språk och sina yttre medel. För att göra gymnastikens

språk begripligt för alla länder hafve vi sökt indela kroppen

i vissa regioner *).

*) Enligt Författarens ursprungliga plan hade han här, emot slutet af detta

arbete, infört Figur-teckningar med beskrifning om en, ifrån ytan till det inre,

genomförd indelning af människokroppen. — Af hans egenhändiga marginal-

tillsatser, med blyertspenna, finnes dock, att han sedermera, med orden : »uteslutes»

eller »kan uteslutas,» antingen tänkt att alldeles utelemna denna region-indelning,

eller, hvilket synes vida troligare, ämnat den till sin »Rörelselära,» enär ifråga-

varande planchcr, med bilagd beskrifning å sagde region-indelning, äfvenväl

funnos inlagda uti en särskildt pappersbundt, hvars öfriga innehåll var egnad

åt den speciella Gymnastiken, eller den egentligare Rörelse-läran, hvartill detta

arbete, enligt sin titel, blott gifvit »allmänna grunder.» L.



575

SLUTANMÄRKNING
(till 1:sta upplagan).

Den störste bland Sveriges store Naturforskare har yttrat den me-

ning, att tusentals Commentatorer födas af hvar enda Inventor. —
En sådan rödjare, inom tankens och handlingens områden, var den

man, hvilkens skrifteliga efterlemningar i gymnastiken vi underteck-

nade åtogo oss, att, enligt författarens på sotsängen yttrade vilja,

som orden sig föllo: ^^redigera och trycka.» Till en början hafve

vi nu inskränkt oss att fullborda hans 1834 påbörjade; men då ej

längre, än till och med sid. 84 ,
tryckta afhandling, benämnd: »Gym-

nastikens allmänna grunder». Handskriften var redan 183

1

till Direk-

tionen öfver Stockholms stads Undervisningsverk inlemnad. — Se-

dermera återtogs den dock, att af Författaren utvidgas. Så uppstod

närvarande skrift, hvars alla luckor likväl Författarens svåra lidande

allt mera betog honom förmågan, att, i en mera helgjuten form,

fylla. — Väl mägtade han ännu att fullborda ett och annat af sin

ungdoms större utkast i dikt och sånger. — Den mannakraft, som
först gaf Svenska Gymnastiken lif och betydelse, var dock i det hela

bruten. Blott tidtals, och stundtals, mägtade den fordom så starka

viljan, att återuppkalla ett aftonskimmer af den flyende dagen. —
Under dessa framtvingade mellanstunder, af en uttärd och genom-
sjuk mans behof att hvila, tillkomrao likväl »Soldat-undervisning»

samt »Reglementen för Gymnastik» och »för Bajonett-fäktning»; dess-

utom gymnastiska aforismer, hvilka sednare författaren troligen äm-
nat införlifva med dessa Gymnastikens allmänna grunder; men som
nu ej kunnat, egenmägtigt af oss, deri intagas; liksom vi ej heller

tilltrott oss vidtaga några förändringar eller infläta många egna tillägg

och anmärkningar till denna skrift. — Om en ny upplaga kommer
i fråga, kan allt sådant, lättare än nu, ske. Detsamma gäller äfven

de egentligare och speciella afdelningarna af Rörelseläran, — Åt-

skilligt kan, ifrån naturvetenskaplig (physiologisk) synpunkt, vara att

invända emot flera förklaringar ibland dessa Gymnastikens allmänna

grunder. — Den omfattande åsigt af verldsordning och lif, som sö-

ker, att ur Naturkunnighetens grundläror utveckla Gymnastiken,

skall dock, förr eller sednare, göra sig gällande. — Dess förutan är

det ej heller den här gifna, mer eller mindre lyckade förklaringen

om Gymnastikens användning, utan denna sjelf, med sina redan tra-

ditionella och allt mer perfectibla läror och handgrepp, samt deraf

beroende verkningar, som, i vår tid, liksom i forntiden, beredt denna
sak sin framgång. — Kunde blott den historiska erfarenheten hindra

densamma, att ännu en gång urarta! —
P. J. LIEDBEGK. AUG. GEORGII.



576

ANMÄRKNINGAR

TILL

GYMNASTIKENS ALLMÄNNA GRUNDER.

{Ifr. Z:dra afdeln. 2:dra stycket samt l:sta

upplagans utgifvares slutanmärkning).

En tänkare sade om själens fömögenheter: Allt som

icke går framåt^ går tillbaka. Detta är en af gymnastikens

högsta erfarenheter, både i fysiskt och psykiskt afssende. Der-

före måste den gamle med kroppens förfall, dagligen märka

ett jemnlikt aftagande i själens förmögenheter: minne, tanke-

spänning, allt, utom retbarhet, fruktan, egennytta, (alla djurets

kännetecken) aftager, och han blifver som man säger barn på

nytt, icke i sinnets renhet, men i dess slapphet, mörker och

skumhet.

Trötthet blir på visst sätt nästan entydig med det,

som man kallar ovana o. a. yttringar af det ovilkorliga syste-

met, d. V. s. när en rörelse så ofta repeteras, att de delar, som

befordra densamma, mista sin spänstighet, då blifver vanligen

sådana delar anlitade, hvilka icke bestämt höra till denna rö-

relsens utförande. På samma sätt yttrar sig äfven det, som

man kallar ovana; d. v. s. att antaga en efter rörelsens huf-

vudrigtning falsk ställning och utgångspunkt, således ett origtigt

användande af delar vid denna rörelses utförande. Förmågan

att länge uthålla en och samma rörelse, hvilken på hvardags-

språket heter: vanUj är visserligen rigtig såsom motsats till

ordet ovana, men icke efter det begrepp, som man numera

tillägger ordet vana. Förmågan att längre tid utbålla en och

samma rörelse beror af den sanna harmonien uti delarnes

ansträngning, d. v. s. verkan förutsätter motverkan; och utan

dessa två tillhopa blir ingen följd, de må vara lika eller olika

i styrka eller myckenhet.

3. Till gymnastens vägledning kunna tjena Handtver-

kares sjukdomar och missbildningar. Läkare-anekdoter, Sjukas

ställningar, högre Djurs kroppsvanor och rörelser.
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Vi se äfven att den mekaniska inverkan i den oor-

ganiska naturen kan frambringa liknande fenomen, som den

kemiska. Således kan naturens stora grundkrafter: värme, elek-

tricitet och magnetism frambringas så väl genom mekanisk

inverkan, som genom kemiska medel. Metaller kunna delvis

syrsättas så väl genom mekaniska åtgärder i atmosferisk luft,

som genom starka, kemiska förfaranden, genom upplösning.

Sjelfva läkemedlen så väl de kemiska som de mekaniska äro

ock funne lyda samma, allmänna förhållande af utveckling

genom kemisk åtgärd och mekanisk fördelning. Till sjukun-

dersökning tjena mekaniska fenomener likaväl som kemiska.

Må man då ej förvåna sig deröfver att mekaniska medel uti-

från begagnade kunna inverka på lidanden i lungor, lefver,

mage, hjerna, ögon, näsa m. m. — Men bröstlidanden botas

ej med blott bröströrelser, hufvudverk blott med hufvudrörelser,

ögoninflammation blott med ögonrörelse o. s. v.

5. Qvinnan behöfver helsa såväl som mannen. Ja, ännu

mera efter hon skall i sitt lif nära ett annat lif. Qvinnans

anatomiska förhållande är analogt med mannens; hennes psy-

kiska anlag fordra dock en lindrigare behandling. Skönhets-

lagen grundar sig på den rena lifs-idén, och får icke miss-

brukas. Qvinnans runda former få icke öfvergå till den kan-

tighet eller knölighet, mannens former hafva. De köttiga delarne

af bröstet, den fina huden på handen, det milda uttrycket i

anletet böra ej genom öfverdrifvet arbete förmanligas eller för-

derfvas. Sjelfva regleringsperioden förbjuder detta ännu mera.

Mannen behöfver ofta äggas, qvinnan blott förmildras. Haf-

vande qvinnor få icke lyfta, icke hoppa, eller häfva sin egen

tyngd.

6. Måttstocken för all rörelse är organismen sjelf; men
det helas fördel vinnes genom delarnas. Den harmoniska lik-

stämmigheten som framställes i de båda föregående afdelnin-

garna, uppfattas icke destoraindre orätt, om man tror att

vilkoret för delarnes jemnvigt utgör en qvantitativt fullkomligt

Ling. IIL 87
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lika spridning af rörelsen. Ty ehuru det knappast gifves någon

frivillig muskulär kraft, hvaröfver gymnasten ej kan i någon mon
förfoga, så bör den pedagogiska gymnastikens olika grund-

former sinsemellan afmätas dels efter partiernas olika massa,

dels efter deras inre nödvändighet för lifvet; eller närmare

samband med andra vigtiga organer eller innerligare förhål-

lande till sådana svagheter och lyten, hvilka gymnastiken för-

mår utplåna, om den rätt användes deremot *).

7. Gymnastiska rörelser kunde indelas i genera och

species, hvaraf stundom gifvas afarter och biarter; men dessa

bero af samma grundlag, och syfta till ett beslägtadt ändamål.

8. Den så kallade Liniegymnastiken (med de derpå

grundade rumförändringarna) utgör icke ensam något afslutadt

helt i motsats till den pedagogiska gymnastikens öfriga delar;

ty såsom sjelf blott en phas af gymnastikens odelbara helhet,

innefattar Liniegymnastiken äfven en mängd af rörelser, hvilkas

närmast beslägtade samarter återfinnas just inom Appareljgym-

nastiken, hvilket lätt inses af de många gemensama formerna.

Denna indelning i fristående öfningar, appareljgymnastik, stöd-

rörelser ni. m. äro derför blott yttre kännemärken, icke någon

inre väsentlighet; liksom man till det yttre begagnar sig af

indelningen i hufvud-, bål-, ben- och armrörelser; ty Balance-

ring, skridskolöpning m. m. är ju närmare slägt med gång,

iskana, löpning och andra benrörelser än med hufvudrörelser,

klättring m. ra. Vissa fristående rörelser äro de naturliga enkla-

ste förberedningarne till närbeslägtade appareljrörelser eller an-

dra rörelser med stöd; men i vissa fall äger ett motsatt för-

hållande rum, mellan de sammanhöriga rörelserna. Beslägtade

äro endast de rörelser, som i viss mon kunna ersätta hvar-

andra eller utgöra graduationer af samma grundthema. Slägt-

skapen uttryckes ej genom gemensama redskap; fullkomligen

rnotsaita rörelser kunna uppstå genom att rätt använda samma

hom, plint, stolpe o. s. v.

9. Liggande, stående, sittande o. a. d. ställningars yttre

mekaniska grunddrag är stabil jemnvigt under tyngdpunkten;

*) Utg:s anm. Detta synes afsc 4;de afdelu. 3:dje stycket.
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hängande ställningars gemensamhet är stabil jemnvigt öfver

densamma. Balanceringens, gångens, ridningens yltre samband

är labil jemnvigt under tyngdpunkten. Språnget upphäfver

ögonblickligen, men förbigående, all jemnvigt. Sirnrörelsernas

gemensamhet är labil jemnvigt öfver tyngdpunkten. Ulan rätt

beräknad bas gilves ingen beräknad rörelse i förhållande till

kraftens rigtning. Till hvarje rörelse som ej är en balance-

ring måste hvilo-ytan bestämmas af minst trenne passande punk-

ter, eller gemensamt af en linie och en dertill tjenlig punkt

utom densamma. Delta gäller subjektet såväl som gymnasten

sjelf. Dansmästare begagna så ofta de förmå tåspetsen ensam

till hvilo-yta; men detta är ej gymnastik.

10. Att vilja låta barnet arbeta i machineri lemnadt åt

sin egen tyngd; är likasom att fordra det, dess själskrafter skulle

hålla det uppe i en ålder, då själen ännu icke är i stånd

till högre förmåga. Själ och kropp följas åt i en frisk orga-

nism; ty lif och materia måste samtidigt verka deri.

Öfverlemnadt fritt åt sig sjelf, lyfter barnet snart ofri-

villigt sina armar och ben långt tidigare; men många snedhe-

ter grundläggas genom förtidigt bruk af sittande ställningar,

genom gångstolar o. a. tvångsmedel.

11. Man bör undvika all onödig sammansättning, och

endast söka sådan, som i sig sjelf är en förenkling till under-

lättnad af yltre ofrivilliga svårigheter och hinder; liksom den

rätta taktiken söker förenkling af det sammansatta. För att

vinna verklighet i all gymnastik, bör den sträfva efter enkel-

het. — På det att läraren lättare må kunna öfverskåda och

undervisa det största möjliga antal, bör han undvika alla onö-

diga sammansättningar till det yttre, och bör söka vinna

alla möjliga förenklingar äfven i uppställningen; men till fäkt-

ning med halfva och hela vändningar o. d. på två led må
man stundom begagna mera sammansatta uppställningar och o

lika indelningssätt samtidigt *).

*) Utg:s anm. Bland handskrifterna förekommer en kort uppsats om han-

dens oeh fingrarnes rörelser vid skrifning; med tillhörande teckningar.
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Som den militära gymnastiken indelas i tvenne slag:

nemligen att med eller utan vapen sätta ett annat väsens vilja

under min egen så är brottning, kamp i lina, ridning m. m.

samtydiga i detta afseende. Sålunda sammanfaller den der-

igenom med den pedagogiska.

13. Mångfaldiga rön af den mekaniska impulsens för-

delar i sjukdomstillfällen hafva företett sig, under det fjerde-

dels århundrade, som jag sökt att utleta dess verkningar. En

fullständig framställning af detta ämne skulle således blifva

för vidlyftig, och äfven utan en mängd plancher omöjlig. Jag

får derför här inskränka mig till att framlägga några allmänna

grunder för mitt sätt, att mekaniskt behandla särskilda åkom-

mor, hvilken behandling med alla dess graduationer efter den

sjukes konstitution, ålder, kön, lefnadssätt m. m. Herrar lä-

kare äga att fullständigare se och bedömma vid Gymnastiska

Central-Institutet.

Medgifves att alla dessa pathologiska uppgifter äro föga till-

fredsställande; men de äro tillräckliga för en tänkande läkares

bedömmande, och en inledning till gymnastens praktik; ty mani-

puleringen kan han icke af sig sjelf lära genom läsning, utan

bör hafva en ledare deri.

14. Lif agerar på lif. Snickaren kan behandla plan-

kan efter behag; men trädgårdsmästaren kan icke stympa trä-

det, som han behagar. För att rätt göra en rörelse bör man

rätt hafva uppfattadt den. Man måste antingen antaga, att

det är likgiltigt hvad rörelse, som en sjuk får, eller också att

gymnasten skall veta rätt bedömma det subjekt, som han

behandlar.

1 5. De passiva rörelsernas stödsätt och anläggningar

vexla för olika ställen. Liksom den aktiva rörelsen, äga äfven

dessa manipulationer många olika former dock omärkligt öfver-

gående i hvarandra. Till åstadkommande af enkelhet måste

man ordna dem efter de olika sätt, som fordras att träffa

hvarje organ, inre eller yttre i mon af dess känslighet, yttre

betäckning o. s. v. Ögat tål ej att mekaniskt behandlas på
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samma sätt som foten, eller som underlifvets inre organer,

strupen ej såsom fot- eller handleden *).

De passiva rörelserna kunna indelas efter den ställning, som

gymnastens hand intager, hvarigenom beröringen sker antingen

med flat eller knuten hand, med fingerspetsar, eller med ytterkant.

Den kan äfven indelas efter de inre organernas fasthet, form,

storlek, djup, läge och känslighet i sjukt eller friskt tillstånd.

De passiva rörelserna utföras blott med händernas egna

formförändringar, sällan med hjelp af yttre medel såsom af

strykpinnar, skrufband, spännare m. m. Skakning kan på mång-

falldigt sätt åstadkommas genom machiner, som darra vid ro-

terande rörelse.

Den hos grekerna brukade oljningen kan begagnas att

minska hudfriktionen, som verkar hinderligt vid manipula-

tioner af bukhålans inre organer.

16. Vid hackningar hålles armbågen vanligen i rät

vinkel, öfverarmen stilla och något sluten till sidan, hand-

leden böjlig, så att rörelsen sker förmedelst dess vinkling åt

tumsidan och uträtning åt lillfingersidan vexelvis.

Hackningar göras 1) med yttersta fingerspetsarna, 2) med

lillfingerskanten, 3) med flata handen (klappning), 4) med knyt-

näfvens flatyta.

Vid skakning hållas armbågarna närmare hvarandra och

slutna till framsidan af bålen, handlederna raka, men icke styfva,

och vibrationen utföres helt obemärkt med hand och under-

arm, antingen med tummarne uppåt vända eller också finger-

knogarne uppåt.

Skakningar äro af flera slag, hvilka utföras på mycket

olika sätt.

Rullningar med en hand göras endast på en ledgång å

den sjuke och ske medelst ena handledens kretsrörelse; gym-

nasten står stilla och trycker med andra handen till sin kropp

den närmaste delen af den led, i hvilken rotationen skall ske,

t. ex. handled, fotled.

*) Utg:s anm. N:o 15—18 tillhöra möjligen Rörelseläran, som var ämnad
att utgöra sista delen af Gymn. Allm. Grund. Ifr. nedan de outgifna skrifterna.
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Rullning med tvenne händer göres å delar af flera led

(såsom vrist-, knd-, höft eller handled- armbåge- axel) 1) den

ena handen styr yttersta leden i rörelsens periferi och den an-

dra medelst sin kupformiga anliggning bildar ett slags hylsa

öfver mellersta leden farmbåge, knä), för att dymedelst tvinga

den att göra en med den förra koncentrisk rörelse. Ju större

dessa cirklar skola vara, desto mera flyttar sig gymnasten till

utsidan om patienten, ihågkommande att afändra sina vinklar lik-

tidigt med patientens. Gymnasten bör kunna lika skickligt

arbeta med båda sina händer samfäldt eller delade; ty han

beror annars af tillfället (eller främmande hjelp) och kan om
rörelsen skall användas på en sängliggande person ofta icke

utföra den såsom sig bör, utan att ändra patientens eller sängens

läge, hvilket sällan kan ske utan olägenhet för den förra.

Båda händerna fatta likformigt den sjukes båda axlar, armar

eller händer.

Strykning utföres antingen med flata handen, eller med

handgreppet, eller med tummens runda ända.

Tryckningar ske med flathanden (stöd) på underlifvet eller

med de samlade: fingerspetsarne i bäckenet, med tummens runda

ända på ytliga kärl eller nerfver o. s. v. Till stöd kan tryck-

ning (och strykning) göras med andra kroppsdelar, såsom knä

i ryggen m. m.

Nypning, klämning upptager blott hudens närmaste delar.

Den bör vara jemn och fast, men ej hvass.

Valkning är dels grundare med fingerspetsarne, dels om-

fattande med hela handen.

17. Tryckning, hackning, klappning ytlig valkning och

många andra passiva rörelser kunna ännu mera lokaliseras än

de aktiva. Andra passiva rörelser såsom vissa delars skakning

och rullning kunna omfatta stora delar; men ännu mera de, som

fordra flera biträden, såsom ringning, bålrullningar, stupning m.

m. eller föreningen af lyftning och skakning, aldramest åkning.

Hufvudets och bålens gemensama passiva rörelse är för-

nämligast rullning.

Halsens delar behandlas med strykning, tryckning eller

darrning.
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Hufvudets delar behandlas på det olikaste sätt, hackning,

skakning, strykning, tryckning af olika ställen.

Bröstets organer påverkas genom klappning, strykning,

skakning och lyftning, antingen serskildt eller vissa deraf före-

nade, såsom lyftning med skakning, eller genom armskakning.

Underlifvets och bäckenets organer påverkas genom rull-

ningar och tryckningar: framtill genom skakning och tryckning,

i veksidan genom dubbelsågning af tvenne samverkande stöd,

baktill på korset och vek ryggen (sidan) genom klappning.

Ryggradens delar påverkas genom strykning och hackning.

Extremiteternas delar behandlas med klappning (knä, fot-

sula, arm) rullning (höft, axel, hand- och fotled) strykning,

valkning.

Den passiva inverkan på kärl utöfvas antingen genom

tryckning på vissa dertill lämpliga ställen med fastare under-

lag, eller genom strykning mot valvlerna eller genom stupande

och lutande kroppslägen eller genom bindning omkring en

extremitets smalare ställen o. s. v.

Den vanligaste passiva yttringen på nerver är tryckning

och strykning.

Hudens ytliga rörelser äro de mest vexlande. Musklernas

passiva spänning mot kramp utföres på olika sätt för hvarje

muskel.

18 . Passiva rörelsers utgångsställningar äro lika vigtiga

som de aktivas. Menniskan kan äfven hafva nytta af ställ-

ningar, som tyckas vara i full strid med hennes organism, t. ex.

vid upp- och nedmndning, dykning o. s. v. (Märk likhet med

upp-nedvändning i moderlifvet. — normalt läge för denna ut-

vecklingsgrad). Ett system som sjelft utgör ett dubbelsystem,

som således innebär antagonism inom sig sjelf, jag menar här

blodsystemet måste under motsatt förhållande till kroppens

naturliga (uppräta) ställning eller läge agera antagonistiskt på

sig sjelf och dymedelst upphöra att partielt afficiera någon

viss del af organismen, såvida denna eljest är fullt passiv un-

der rörelsen. Olika lägen hafva stort inflytande på blodets

(och andedrägtens) symptomer, i hjerta, lungor, hufvud, ansigte,

ögon m. m. Med inga andra medel kan man fortare än med
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mekaniska öka pulsens gång, både genom aktiva rörelser och

genom pulsådrornas tryckning.

Hvad Galenus yttrar, rörande nyttan af friktioner, tryck-

ningar, är obestridligt sannt; men hans indelning deraf i fyra

klasser anser jag ^ehuru rigtig, dock nog svår att meddela gym-

nasten, och tror att desamma i tre graduationer lättast upp-

fattas, nemligen lält^ stark och hård. Hvad åter angår rigt-

ningen för desamma kunna de äfven indelas i tre slag, nemligen:

i) På den del, som är abnorm 2) från den abnorma delen

och 3) mot den abnorma delen. Af första slaget finnas stryk-

ningar längs benen och andra delar mot värk, valkningar och

klappningar mot långvarig rheumatism, samt för öfrigt tryckning

och hackning på den smärtande delen eller tryckning och

strykning af en viss åder eller nerf. Den andra rigtningen

brukas hufvudsakligen i samband med aktiva rörelser vid starka

blodstockningar, vädersamlingar, och, öfverhufvud taget, mot

alla åkommor, som åtfölja en hypokondrisk konstitution. Den

tredje rigtningen består hufvudsakligen af cirkulations-systemets

rörelser, i samband med aktiva rörelser. Dessa motsatta rigt-

ningars verkan är äfven motsatt vid kramptillfällen — med

valvlerna eller mot desamma.

19. För öfrigt utgör rörelsernas affinitét ofta stora svå-

righeter, om utförandet lemnas åt ovana händer. Om sub-

jektets armbågar hållas styfva under en armrullning, utförd af

stödet, så] blir rörelsen aktivt passiv. Men genom att öfver-

lemna armarnas samteliga leder fidlt passivt åt stödet, så blir

rörelsen vida lindrigare för den sjuke.

20. Liksom det gifves kemiska medel att upptäcka

sjukdomar, likaså hafva många sjukdomar äfven mekaniska

symptomer, hvilka kunna lända till upplysning derom, och stun-

dom äfven leda till botemedlet. Armarnas upplyftning, språng,

hastiga rörelser, tryckningar, m. fl. rörelser kunna upplysa om

tillvaron af vissa sjukdomar eller anlag derför *).

2\. Att Lungsot i dess början äfven bör behandlas me-

kaniskt hafva läkarne sedan länge insett, och derföre tillstyrkt

*) Utg:s anm. Denna och de trenne följande anmärkningarna tillhöra fjerde

afdelningen, styckena N:o två, sex, nio, tolf.
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ridning, åkning, blåsning, sjöresor. Det är sjögången icke sjö-

luften, som hufvudsakligen dervid verkar; annars borde lung-

sot vara sällsyntare vid hafskusterna. Att lindrig blåsning

liksom vociferation är högst nyttig för svaga lungor, är visst;

men mot inflammerade lungor kan den föga hjelpa. Ridningen

är svår att så inrätta, att den hvarken ger en för svag eller

för stark, för lång, eller för kort rörelse åt lungorna; utom

det att sjuklingen, för att hålla jemnvigten med hästen, be-

ständigt tvingas att hålla sig i samma ställning som hvar och

en frisk ryttare, och hästens rörelser således kunna äfven

qvalitatift blifva menliga. Om rörelser gifvas åt sjuklingar på
vippmasten eller annan skakningsmachin, kunna de 1) göras

till yttersta grad lindriga och punktvis ökas till den högsta

grad 2) rigtas åt hvad punkt man behagar af lungornas eller

mellangärdets område medelst ställningens olika planer och

vinklar och 3) blifva alldeles passiva, emedan sjuklingen af

medhjelpare kan uppbäras under skakningen.

22. Likaså litet som gymnastiken bör befatta sig med

feberpatienter i allmänhet, likaså bestämd verkan tror jag, att

den kunde göra i ett starkt anfall af slag eller feberyrsel, näm-

ligen brukad icke såsom potenserandey utan såsom nedstäm-

mande medel, d. v. s. afledande till jemnvigt.

23. Mången har frågat mig om gymnastik är annat

än magnetism? Allt hvad jag härom kan säga är detta: då

läkaren måste vara kall för att rätt handla, och han tillika

kan låta en annan gifva patienten in det medel, som han före-

skrifvit; måste gymnasten tvärtom, sjelf utföra hvad han för

den sjuke uttänkt, och äfven med full inre medkänsla göra det;

såvida det skall rigtigt båta, likasom en tonkonstnär genom

sin inspiration endast kan lyckas i executionens lefvande kraft.

Detta är gymnastens eget förderf: en långsam tvinsot följer

hans yrke, som endast måttlighet förmår lindra.

Lifvet, gudomens uttryck uppenbarar sig i alla skepnader,

och dessas klassificationer blifva lika oändliga som lifvet sjelft.

Detta om möjligheten af magnetismens tillvaro i gymnastik

samt om gränsorna emellan gymnastik och magnetism.

21. Här gäller användandet af yttre inverkningsmedel
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på alla tre dessa hufvudagenter. Derför plagar man pä menni-

skor, som varit nära att drunkna eller ihjelfrysa, använda

mekaniska medel: rullningar, gnidningar m. rn. Bibringande

af luft och andra retmedel verkar nästan lika mycket me-

kaniskt som kemiskt intill dess lungorna sjelfva börja röra

sig. Bröstlyftning bör användas för att genom andedrägtens

härmande inbringa luft.

^5 Det är endast förklarligt af den ytterliga abstrac-

tion, som råder i alla vår lids lärda företaganden, huru så

djupt tänkande läkare, dem sista århundraden frambragt, kunnat

förbise de gamles yttranden om menniskokraftens kroppsliga

verkningar, ehuru de alltid tala om Grekers och Romares

gymnastik, om deras läkares tro derpå; och likväl bygga de

sjelfva allt öfrigt medicinskt vetande på den grund, som forn-

tidens store läkare hafva lagt. Tiderna hafva äfven i veten-

skaperna sina vissa lynnen, sina företräden och sina lyten.

26. Då jag för trettio år sedan förklarade, att man i

Europa icke kunde få en fullständig skön konst, förrän en

rigtig gymnastik infördes, belog man mig som en pratmakare.

Må man svara mig, hvarföre af alla store kristna konstnärer,

som lefvat, ej någon enda ännu upphunnit antikens mästerverk,

fastän medelmåttiga artister kunna punktligen kopiera dessa. —
Jo, orsaken är den, att fullkomligt utbildade modeller fattas. — *).

27. Grekens dans syftade till ett fullkomligt ästetiskt

uttryck, och hade således sin lag i organismen, icke i dagens

skiftande mode. Dess hufvudkarakter var religiös; ty skön-

bildade flickor och ynglingar förhärligade, genom allvarlig ge-

stikulation, folkets gudafester; likasom hundradetals ynglingar

och flickor med sköna stämmor ännu förhärliga katholska kyr-

kohögtider. I vår tid anser man en religiös dans vara ett

meningslöst ord, och denna tanke uppkommer just deraf, att

det rätta begreppet om dans har försvunnit. Folkfester hafva

äfven ett religiöst ursprung och syfte; och det finnes intet land,

*) Utg:s anm. Detta är i handskriften en not till femte afdelningens första

stycke, der notraärket (-^) är utsatt i texten.
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der icke glädjen och tacksamheten mot gudaväsendet yttrat

sig med vällefnad, dans o. s. v. De kristnas jul, påsk och

midsommar bevittna det ännu; likasom vår vanliga kyrko-

ritual äfvenledes är blandad med församlingens förändring af

ställning: att stundom uppstiga, stundom tyst för sig sjelf läsa

böner, knäfalla vid altardisken o. s. v.; allt är ursprungligen ett

ästetiskt uttryck. — — Komiska och satyriska dansar uppträda

der sinnet för rena kroppsrörelser är rått eller aftagande.

28. Den sanna konsten erkänner ingen skola. Hvarje

sann konstnär skapar sjelf sitt verk; han apar icke, såsom

mängden gör efter olika mode. Individualiteten tillhör enhvar

;

och så fort man lemnar den, vill man annat än sig sjelf —
då är det bältre att kasta bort penseln, och fatta plog och

yxa. Just det att man antager skolor, bevisar, att man så

litet förstår och förstått konsten; när derföre dessa hafva hunnit

sin höjd, måste de försvinna

*

)
— — — — —

29. Det gifves trenne grader af komposition för figu-

rerna:

1) Figuren motverkande ett yttre ting (klubba, svärdj.

2) Figuren motverkande sitt inre väsen (passioner, list).

3) Figuren utan yttre eller inre molverkning (i full hvila).

Denna tredje grad är den superlativa, och derföre äro

antikens gudabilder framställda under denna grad.

30. Liksom allt tal antingen rigtas till en person, eller

gäller om en person eller om den talande sjelf, så gäller äf-

ven det förkroppsligade talet någon af dessa trenne olika

föremål.

Nedre Extremitelerna

31. 1:sta Öfningen; kroppstyngdens öfverflyttning på

främre foten.

2) Kroppstyngden tillbakaföres på bakre benet.

3) Bakre foten framföres, och kroppstyngden öfverflyttas

på den.

*) Utg:$ anm. Detta syues tillhöra 5:te afdeln. 3;dje stycket.

**) Utg:s anm. Det följande tillhör 5:te afdelningens 3:dje stycke.
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4
)
Främre foten tillbaka flyttas, kroppstyngden öfverföres

på den.

5) Endera fotens flyttning till sidan (gång till sidan).

6) Vändning (rotering på tå).

7) Dubbelt afstånd mellan fötterna

Ofre Eectremitelerna.

4) Handledens rotation.

Axelledens rotation.

3) Armarna uppåt.

4) Armarna utåt.

5) Armarna framåt.

Kroppstyngden hvilande på fotbalken.

Hithörande vändningar under gång, eller under stilla-

stående ske genom rotation på stortåbalken; hälen beskrifver

en fjerdedels cirkel.

32. Menniskans kropp är som ett glas, hvarigenom själen

på hvarje punkt kan synas. Derföre har menniskokroppen

en obetäckt hud; derför har hon förmåga att i alla olika ställ-

ningar balancera, och ändå alltid kunna återtaga sin rigtning

åt höjden, dit hennes högsta syfte bör sträfva; derföre är

hvarje lyte så löjligt hos menniskan icke hos djuret.

Hvarje frisk menniskas rörelse, som är sann, d. v. s.

grundad i organismens eget väsen, är äfven sund och skön,

i sin art; ty dessa: sanning, helsa och skönhet äro ett. Alla

tre kunna uttryckas med det enda ordet harmoni

33. Ingen kan hinna den ståndpunkt, der han såsom

lärare borde stå; detta är vår lott; men det är brottsligt om
en lärare, väl eller illa lönt, liknöjdt behandlar den sak, som

angår en förnuftsvarelses väl; och det är icke nog att akta

den från skada; läraren stjäl hans tid, hans penningar och, det

som är ännu värre, hans moraliska kraft, allt från den stund,

då han försummar sitt sanna syfte såsom lärare; ty oordning,

dolskhet, spefullhet födas af lärarens kraftlöshet. Hvar lärarens

själ saknas, der verkar elevens i motsats till lärdomen.
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34. Hvar och en som vill följa naturen, går säkert;

men just derföre måste han aldrig tro sig säker.

Då i skapelsen hvarje personlighet skiljer sig bestämdt

från den andra, men alla likväl stå under samma lagar; så

måste en uppfostrare, d. ä. en utvecklare af de personliga

anlagen, å ena sidan följa den allmänna norm, som naturen

förelagt, å den andra sidan ständigt afändra densamma efter

det individuellas fordringar. Lärarens egen individualitet bör

derför äfvenledes underordnas naturens stora allmänlighet.

Läraren bör sjelf veta bestämdt, hvad han vill meddela

andra; om än han icke i sin ålders dagar kan fysiskt utföra

allt detsamma, måste han likväl psykist göra den inom sig i

en ren åskådning, det är: han bör veta sjelf, hvad han vill

framverka i den andras natur. Om gymnasten sjelf vet hvilken

rörelse han vill liafva gjord af en annans kropp, då måste

den (rörelsen) ju först som urbild redigt uppfattas i hans tanke;

och denna rörelse verkstäldy blir då för honom blott en tanke

mekaniskt uttalad.

35. Vi hafva i andra afdelningen, tredje stycket yttrat

korteligen om de stöd, som i allmänhet begagnas vid en gym-

nastiklektion, och sagt, att de bestå dels af läraren ensam,

dels af handräckning jemte lärare eller machineri. Hvad an-

går den förra, hafva vi sökt att bestämma dess åligganden.

Man kunde nu vänta att närmare utveckla begreppet om ett

behöfligt gymnastiskt machineri. Hvarje yrke har sina red-

skaper, så äfven gymnastiken. Dessa böra icke vara pragt-

fulla. Hvarje bondby bör kunna bekosta dem. Ju enklare

medlena äro, desto lättare leda de till deras syfte
;
och liksom

i hvarje vetenskap och konst den mekaniska vehikeln ensam

är utan allt värde i sig sjelf, och blott genom sitt användande

får en mening, så äfven det gymnastiska machineriet. Linialen,

cirkeln, vinkelhaken, penseln betyda ju intet isigsjelfva? Gym-
naster pläga uttänka många konstiga inrättningar, ofta utan med-

vetet ändamål. Gymnastiska rörelsers utförande medelst sam-

mansatt machinkraft måste grunda sig på den organiska rörelse-

formen, som man vill härma eller motstå med machinen; d.

V. s. att machinen är det secundära; ty gymnastikens orga-
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niska lagar bestämma hvilken rörelseform den sjuke, den svage,

den starke bör och kan mottaga eller utföra till vinnande

af den tänkta afsigten. Inga yttre medel åstadkomma sjelf-

ständiga grundformer, men stundom oändliga modificationer.

Sedan man lyckats att utforska, hvilka rörelser kroppen före-

trädesvis behöfver, samt huru dessa rörelser böra formas och

ordnas, för att kunna afhjelpa kroppens nödvändigaste behof,

då blir det lätt att efter denna ledtråd inrätta och mångfal-

diga machiner, tjenliga till afsigtens lättare utförande.

36. Det förtroende, hvarmed Rikets Ständer nyligen be-

hagat hedra mig genom uppmaning, att skriftligen författa en

lärobok för gymnaster, har förmått mig att utgifva mina gym-

nastik-skrifter. Mundtligen har jag gerna meddelat mina gymna-

stiska åsigter och rön; men jag har ännu aldrig genom tryck

utspridt en enda af de flera tusende kurer, som jag genom

gymnastik beverkat *); aldrig besvarat någon angripare, utom en

gång då man sökt sätta min redlighet som tjensteman i fråga.

37. Den som vill begrunda det motto, jag valt, torde

lätt inse hvad Greklands tänkare fordom förstodo med exer-

citiemästare (paedotriber) och med sanna gymnaster. En enda

verklig gymnast kan bilda många allmänna lärare i gymna-

stiken; men alla dessa tillhopa kunna icke bilda en gymnast.

Denna bok är således mindre skrifven för de förre, än för den

sednare. Ännu har jag sjelf lika mycket att lära, ja mycket

mera, än då jag för trettio år sedan började att öfva och be-

grunda gymnastik.

38. Enligt Riksens Höglofliga Ständers beslut 1823, har

jag skrifvit en afhandling rörande min åsigt af gymnastiken och

mina erfarenheter deri. Den är dock för vidlyftig att kunna

utgifvas på min enskilda bekostnad.

*) Utg:s anm. I början af sin gymnastiska verksamhet lärer L. dock hafva

ämnat författa en lärobok. Ty till utgifvande af en dylik framlemuade han en

anteckningsUsta tryckt 1808 i Lund på Berliugska boktryckeriet och underteck-

nad »P. Hindrik Ling Akademie Fäktmästare». Möjligen afstanuade företaget

i brist af antecknare under dåvarande svåra tider.
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Den summa af 2000 R;dr, som Rikets Ständer nu sed-

nast behagat att utsätta för mina bemödanden är åtminstone

en hedrande admonition, för de uppoffringar, som jag gjort

af tid, helsa, bergning och snart sagt medborgelig aktning.

Som dessa medel likväl ej äro tillräckliga att utföra den

ursprungliga planen i sin helhet, hvilken nödvändigt erfordrar

ett fullständigt planchverk (ty gymnastiken såsom en ny konst

saknar ännu ett språk), så måste jag nu för tredje gången

omarbeta hela verket.

I brist af tillräckliga medel för utgifvande af ett större

verk kan det likväl på detta sätt, fast i mindre skala utgå

från Central-institutet. Vid denna omarbetning har jag sökt

att göra framställningssättet så enkelt och generelt som möj-

ligt; för att minska afhandlingens vidd och, för att minska

dess pris.

Emellertid hafva de reglementen för Gymnastik och Ba-

jonett-fäktning samt den Soldat-undervisning, hvilka jag på Kongl.

Maj-.ts befallning under tiden utgifvit, tillika med det Sabelhugg-

nings-reglemente, *) som jag nedskrifvit, en ingripande del i

den allmänna gymnastikundervisningen; och genom den är

således sjelfva rörelseläran till större delen utarbetad, så att

af Pedagogisk gymnastik endast återstå rörelserna i machineri,

simning och voltigering; i Militärgyranastik återstå värjans fö-

rande; och grunda sig alla dessa på hvad redan förut i de

andra ämnena blifvit stadgadt. Läsaren torde häraf finna om
jag med min ålder, sjuklighet och oaflåtliga arbetsamhet bör

anses som den der velat undgå att gälda Statens eller pre-

numeranters billiga fordringar. Läggas härtill de äldre lärarnes

stränga tjenstgöring, de kommenderade officerarnes korta öf-

ningstid, och således ytterst ansträngande arbete med dem,

förenadt med nödvändigheten att genom enskildt arbete in-

bringa medel, för att dermed betäcka de nödvändiga utgifterna

vid Läroverket till extra lärare, anatomisk undervisning, böcker,

material o. s. v., så är lätt att inse huru mycken ledighet bestås

*) Utg:s anm. Detta reglemente saknas bland handskrifterna. Deremot finnes

en ännu äldre uppsats, som utom annat äfven innehåller $abelföring, och som
nedan skall anföras bland de outgifna skrifterna.
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vid ett helt Läroverk, som af Staten endast uppbär 2000 R:dr

B:co till fyra lärares aflöning; och hvad den Medicala och Äste-

tiska gymnastiken angår, höra dessa icke till de ämnen, hvarmed

det åligger Central-Institutets personal att befatta sig. Att jag

upptagit äfven dessa båda, har varit ett utvidgande i gymna-

stikens omfång, såsom den egenteligen bör betraktas och hand-

hafvas; men att i dessa gymnastikens tvenne delar utgifva ett

fullständigt arbete fordrade en stor rikedom på plancher och

på skicklige tecknare, som sjelfva förstå det inre af de bilder,

de böra föreställa. Men hvilken eller huru många köpa väl

ett sådant arbete i vårt land? Central-Institutet har under åtta

års tid ägt en förträflig tecknare i vår utmärkta artist C. F.

Wahlbom, som med sin talang understödt de teckningar, som

jag behöft; men han har nu egnat sig åt det stora värf, han

som artist kommer att utföra till konstens båtnad och till fä-

derneslandets ära.



SOLDAT-UNDERVISNING

I

GYMNASTIK

BAJONETTFÄKTNING.

Ling. III. 38



INNEHÅLL;

Första Afdelninyen-. Gymnastikrörelser utan stöd.

Andra Afdelningen: Bajonettrörelser på helt gevärsafstånd *).

*) Utg:s anm. Första gången trycktes Soldatnudervisuingen år 1838 i fick-

upplaga.
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FÖRSTA AFDELNINGEN.

GYMNASTIK.

FÖRSTA KAPITLET.

Allmänna begrepp om menniskokroppens utbildande.

1 §. Gymnastikens ändamål är att rigtigt utbilda mennisko-

kroppen^ medelst rigtigt bestämda rörelser.

2 §. En rätt utbildad kropp äger sann styrka, d. v. s. en

jemnt fördelad kraft i alla rigtningar, och den kan således lättare

uthärda mödor, försakelser, köld och hetta, med ett ord: alla

krigets besvärligheter.

3 §. En jemnt fördelad kraft gör sinnet lätt och alla krop-

pens rörelser säkra och lediga; den ger således åt krigaren helsa

och munterhet samt manlig hållning, bidrager till noggrannhet

i handgrepp, hastighet i marsch o. s. v.

4 §. Gymnastikrörelserna indelas och benämnas efter krop-

pens hufvuddelar: Armar och Ben, Hufvud och Bål^). Hvar

och en af dessa delar står i fullkomligt samband med de öfriga

delarna. Soldaten bör således icke godtyckligt välja, eller ensi-

digt öfva sig i vissa rörelser; ty då kan hans kropp icke ernå

en jemnt fördelad kraft (enl. 2 och 3 §§j.

5 §. De första och lättaste rörelser göras alltid utan stöd,

d. V. s. utan biträde af sidokamrater, då hvarje karl, allena eller,

likasom i vanlig exercis, uppställd i led, enskildt utförer hvarje

rörelse. Fria språng, d. v. s. hoppning medelst bålens och be-

nens förenade spänstighet, utan tillhjelp af armar och händer,

höra äfven till rörelser utan stöd.

Anm. I denna bok beskrifvas endast rörelser utan stöd, hvilka det Sligger

soldaten att med manligt allvar och noggrauhet verkställa. Svårare öfningar

än de, som här förekomma, hvarken kan eller bör han på, egen hand försöka

*) Bålen innefattar axlar, bröst, rygg, mage, sidor och länder.
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utan tillsyn af en kunnig Instruktör, om äu han under mötestiderna lärt dem.
Han skulle annars lätt få ovanor, och äfven kunna skada sig sjelf eller sina

kamrater.

6 §. Alla dessa rörelser böra utföras lued fullkomligt fri

andedrägU hvilken icke under öfningen får hejdas. Härifrån

undantagas språng (hoppning), då den djupt inandade luften,

så mycket som möjligt, qvarhålles i lungorna, tills språnget är

fulländadt.

7 §. Skillnaden mellan rörelserna består väsendtligen deri,

att hela kroppen^ eller en viss del deraf: antingen

a) häfves (uppåt) eller sånkes (nedåt);

b) böjes (bakåt, framåt, till höger, till vensterj eller sträckes

(uppåt);

c) vrides (till höger, till venster, framåt) eller/öm (utåt, framåt);

d) hopslutes eller ställes (till sidan, framåt).

8 §. Alla rörelser med hufvud och bål höra ske långsamt,

äfvensom alla häfningar qWqy sänkningar och ju mera

soldatens kraft och smidighet tilltaga, förökes denna långsam-

het; men armarnas höjningar och sträckningar göras tvärtom

hastigare, i mån af karlens ökade skicklighet.

ANDRA KAPITLET.

Om afstånd och ställningar vid gymnastiköfningarna.

9 §. Första uppställningen i led sker enligt exercis-regle-

mentet, men med fötterna i rät vinkel, och kroppen mera ledig

än under gevär. Detta kallas grundställning. Sedan ändras

såväl afstånd so7u ställning, alltsom gymnastikrörelserna fordra.

Afståndet mellan hvarje karl blir då en arms längd, hvilket

kallas helt afstånd.

10 §. Helt afstånd intages, derigenom att karlen med ut-

sträckta fingerspetsar berör axeln af sidokamraten åt rättnings-

sidan, och flyttar sig i ledet, tills den upplyftade armen blir rak,

(se teckn. n:o 4, bokst. b). Då större utrymme erfordras för

rörelserna, kan detta vinnas derigenom att ledet intager flank-

ställning (med eller utan föregående luckbetäckning).

Anm. Vid alla rörelser, som icke utföras i tlaokställiiing, rigtas ansigte

och ögon åt frouten; men vid afstånds-rättuingeu, vrides hufvudet åt rigtniugs*

punkten, enligt exercis-reglementet.
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11 §. Ingen rörelse kan göras rätt, om karlen icke förut

sätter sin kropp i rigtig ställning^ hvartill ofta fordras att grund-

ställningen förändras. Den ställning, som då intages, kallas ut-

gångsställning för rörelsen, och hör noga bibehållas under hela

rörelsen, om dess verkan skall bli fullkomlig.

12 §. Vid utgångsställning är i anseende till fötterna att

anmärka: deras olika ställning till och deras afstånd från hvar-

andra.

13 §. Fötternas ställning till hvarandra är tvefaldig: an-

tingen rätvinklig, med klack vid klack (se teckn. n:o 1, bokst.

a), eller också sluten, d. v. s. med fötternas insidor tätt slutna

till hvarandra ifrån klack till tå (se teckn. n:o 2, bokst. a).

Denna fötternas slutning sker genom vridning på klackarna inåt,

med något upplyftade tår. Återgången derifrån till rätvinklig

ställning sker med samma rörelse utåt.

14 §. Om afståndet mellan fötterna skall förändras från

någon af dessa ställningar (den rätvinkliga eller den slutna),

sker deras flyttning antingen framåt eller åt sidan, och alltid

i den rigtning, de förut innehade.

15 §. Vid afståndets förändring framåt åtskiljas fötterna

antingen tuå gånger sin längd hvarvid kroppstyngden faller mellan

dem båda (se teckn. n:o 1, och n:o 2^ bokst. b), eller också

gånger sin längd, h vilket kallas helt afstånd, då den framflyttade

foten med böjdt knä emottager kroppstyngden (se teckn. n:o 1,

och n:o 2, bokst. c).

Aum. Dessa fotflyttningar kumia äfveu göras sedan ledet genom halft

höger (venster) om intagit halfrät vändning mot fronten.

16 §. När afståndet mellan fötterna tages åt flyttas

först venster fot en gång sin längd till venster, och strax derpå

höger fot lika långt till höger, allt med den rigtning, som fötterna

förut hade (se teckn. n:r 3, bokst. b, c). Kroppstyngden faller

då mellan dem båda.

17 §. Fötternas olika ställningar bestämma alla fristående

rörelsers rigtning; men armarnas olika ställningar bestämma

dessa rörelsers kraft. För att mera samla bålens styrka, under

dess eller fötternas rörelser, fatta båda händer (med fullt grepp)

med tummarna bakom och de öfriga fingrarna framom höftbe-
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nens öfre kant; armbågarne, krökta, hållas rakt utåt sidorna,

utan att axlarnas ställning förändras. Detta kallas Höftfäste

(se teckn. n:r T, bokst. a). Om i dess ställe armarna sträckas

uppåt (se teckn. n:r 5, bokst. c), ökes ännu mera rörelsens kraft.

18 §. Utgångsställningar för rörelserna äro således:

a) med fotterna i rätvinklig eller i sluten ställning, eller med

ena foten framåt eller också helt framåt ställd, eller båda

fotterna till sidan ställda;

b) med armarna som höftfäste, eller en af dem, eller också båda

uppåt sträckta;

c) med fötter och armar gemensamt intagande någon af berörde

ställningar. *)

19 §. Då Soldaten användt någon utgångsställning, hvari

en fot eller arm varit olika med grundställningen, bör samma

rörelse förnyas med samma utgångsställning för den andra foten

eller armen. Härtill användes ombyte af fot eller arm.

20 §. När en fot flyttas, bör det ske utan släpning mot

marken, och när den återställes till den andra, bör det ske med

ett kort ställningssteg.

TREDJE KAPITLET.

Om rörelser på ett led och utan stöd.

21 §. Armarnas och benens rörelser ske vanligen i två

tempo, men händernas och fötternas allmännast i ett.

Armrörelser.

22 §. Armarnas rörelser bestå i böjning eller sträckning.

23 §. Deras böjning har antingen lodrät eller vågrät si^W-

ning. I den förra äro armbågarna slutna till sidan, och hän-

derna lediga, med flatsidan tätt vid axlarna och med något inåt

böjda fingrar I; i den vågräta ställningen hållas armbågar och

händer i jemnhöjd med axlarna, så att fingerspetsarna beröra

*) Anm. Vid gymnastikrörelser, som i följd efter hvarandra göras i olika

rigtningar, eller med olika kroppsdelar, kan dcssntom den första rörelsen anses

som utgångsställning till den sista.
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hvaraudra, och flatsidan af handen vändes nedåt (f teckn. n:r

5, bokst. a).

24 §. Armarnas sträckning sker på flera olika sätt, an-

tingen uppåt, nedåt, framåt, bakåt eller utåt sidorna (se teckn.

n:r 5, bokst. b, c, d).

25 §. Då armarna äro sträckta uppåt, hållas de i lodrät

ställning tätt vid öronen, och skola så bibehållas, om än bål

och fötter ändra ställning. Aro armarna sträckta framåt, eller

utåt, skola de vara i vågrät ställning, d. v. s. armbågar och

händer i lika höjd med axlarna.

26 §. Från grundställningen, d. v. s. med armarna hän-

gande vid sidan (se 9 §.) blir första armrörelsen lodrät, d. v. s.

böjning uppåt (se 23 §.), och derifrån utgå armarnas olika sträck-

ningar (se 24 §.). Dessa rörelser ske dels särskildt, då karlen

efter hvarje sträckning återgår till lodrät arraböjning, och der-

efter sträckning nedåt; dels tillsammans, då söldaten antingen

flera gånger förnyar en och samma armsträckning eller också

afvexlar den åt olika håll, och armarna, efter hvarje sådan sträck-

ning, endast återtaga sin lodräta böjning, men icke grundställ-

ningen, förr än vid sista tempo af denna sammansättning. Af-

venledes kunna nämnde sträckningar användas skiftesvis,' sålunda

att, sedan båda armarna blifvit böjda, deras sträckning sker på

samma gång, men i olika rigtningar (en arm uppåt eller framåt

eller bakåt, den andra utåt eller bakåt eller nedåt o. s. v.).

27 §. Händernas ställning vid armsträckning är dels med

flatsidorna mot hvarandra, dels med flatsidorna nedåt. Den förra

tillhör alla armsträckningar, uppåt, nedåt, framåt eller hakåt,

hvari afståndet mellan händerna är lika med axlarnas bredd,

den sednare tillhör armsträckningar utåt: Vid båda dessa ställ-

ningar böra tummen och öfriga fingrar vara raka och tillhopa-

slutna.

28 §. Handledernas styrka och ledighet förökas, om karlen

gör slag med händerna, antingen i vågrät rigtning (inåt och

utåt), eller i lodrät rigtning nedåt, I båda fallen böra armarna

före slaget vara i höjd med axlarna, naturligt uträtade, men
icke styfva, och fingrarna raka. Slaget verkställes medelst en

halfcirkelformig rörelse i armbåge och handled. När detta göres
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inåt eller utåt, böjes handleden så, att fingerspetsarna komma
uppåt, och skall, vid fullbordadt slag inåt flathanden vara vänd

wp/?, men vid fullbordadt slag utåt, vänd ned; göres deremot

slaget nedåt, blir så väl armbågens som handledens böjning

starkare, och handen vrides så att lillfingret kommer uppåt,

hvarefter den, med tummen uppåt och lilljingret nedåt, fulländar

slaget. Dessa öfningar kunna, likasom armsträckningar afvexlas

särskildt och tillsamman (se teckn. n:r 6).

Benrörelser.

29 §. Den enklaste benrörelse är att på tå häfva kroppen

uppåt, hvilket kan ske från alla utgångsställningar i tötterna.

Den göres först med höftfäste; men då detta säkert kan ut-

föras, med armar uppåt sträckta.

30 §. Båda knänas böjning göres från häfning på tå, an-

tingen från grundställningen eller med fotterna ställda till sidan

samt med höftfäste eller uppsträckta armar (se teckn. n:r 7,

bokst. d, c).

31 § Efter fotflyttning framåt samt höftfäste kan böjning

ske af främre eller bakre benet, hvilket då mottager kropps-

tyngden ; i förra fallet med foten helt framåt ställd och hufvud,

bål samt bakre benet i rät linie; och i sednare fallet med foten

endast framåt ställd, samt hufvud och bål lodrätt öfver bakre

benet.

32 §. Ena knäets höjning uppåt sker med höftfäste. Låret

blir dervid vågrätt och benet lodrätt mot marken samt vristen

sträckt (se teckn. n:r 8). Med benet i denna ställning kan

knäet antingen föras utåt sidan, så att låret kommer i ledet,

under det att axlar och höfter förblifva orörliga; eller ock föras

långsamt bakåt, hvarvid knäet och foten i samma rigtning ut-

sträckas, så att de komma så högt som möjligt från marken

(teckn. n:r 9).

33 §. Bålen är alltid lodrät, när karlen stående eller med

häfning på tå böjer håda knäna. Men den lutar framåt, när blott

det ena knäet böjes och dubbelt afstånd är mellan fötterna.
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34 §. Hufvudets rörelser bero egentligen af halsen och äro

af tvenne slag: höjningar och vridningar. Böjningar göras antingen

åt höger eller venster, samt framåt eller bakåt; vridningar göras

åt höger eller venster. Böjning och vridning kunna äfven för-

enas i samma rörelse.

Bålens rörelser,

35. Ben och höfter hållas, så mycket möjligt är, orubb-

lige vid alla rörelser med bålen. Höftfäste bör derföre brukas

vid bålens vridningar, äfvensom vid dess böjningar, till dess sä-

kerhet i dessa röi’elser är vunnen, då de kunna göras med ut-

sträckta armar.

36 §. Bålens rörelser bestå, likasom hufvudets, i böjningar

och vridningar^ hviika skiljas i synnerhet derigenom, att axlar

och höfter under bålens böjning hafva samma rigtning med ledet;

men under vridning förhlifva blott höfterna i ledet^ och axlarna

föras snedt emot detsamma.

37 §. Bålen böjes framåt eller bakåt., så väl med höftfäste

som med uppsträckta armar (se teckn. n:r 10, bokst. a, b),

från fötterna uti rätvinklig eller sluten ställning; från fötterna

till sidan ställda, eller från slutna fötter med ena foten framåt

ställd. Bålens rörelser ske mycket långsamt och armarna hållas

orubbliga enligt utgångsställningen. Den högsta böjningen är,

då kroppen (samt armarna) kommit ^ rät vinkel till benen; men

om framåtböjning göres med nedlutadt hufvud, sänkas finger-

spetsarna ned till marken och ansigtet nära knäna (teckn. n:r

11, bokst. a, b).

Om, vid bakåtböjniug, den e7ia foten är fi^amåt ställd {iecku.

10, bokst. c), får det bakre knäet något böjas; och båda knäna.,

om fötterna blifvit ställda till sidan. Soldaten återgår sedan

till utgångsställningen lika långsamt och jemnt, som böjningen

skett.

38 §. Bålens Sidoböjriingar ske med slutna fötter, eller med

slutna fötter och ena foten framåt ställd. Armen, som är på

den sidan, hvaråt böjning sker, bör följa utsidan af låret, så
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att axlarna icke förlora sin ställning i ledet; knäna hållas styfva.

Skall rörelsens kraft förökas, bör den armen sträckas uppåt,

eller den foten ställas framåt, som icke tillhör den sidan hvaråt

böjning skall göras (teckn. n:r 12, bokst. a, b).

39 §. Bålen vrides till höger eller till venster från slutna

fotter, eller från slutna fötter och ena foten framåt ställd, samt

från fötterna till sida ställda. Dessa vridningar göras alltid

med höftfäste.

40 §. Bålens vridning och höjning hunna äfven förenas^

då först vridning verkställes enl. 39 §. och sedan böjning, enl.

37 §. Härvid användas de uti nämnde §§ angifna utgångsställ-

ningar, och erinras, att böjningen då sher i den rigtning kroppen

fått förmedelst vridningen,

Språrig.

41 §. Språng göras så väl i höjd, längd eller djup, som

i längd och höjd, eller i läiigd och djup tillsammans.

42 §. Språng göras med a) satts, d. v. s. ett hastigt sam-

lande af kroppens gemensama kraft i bål och ben mot marken;

b) förflyttning, d. v. s. kroppens framskridande medelst den fart,

sattsen ger, och c) nedsprång, d. v. s. kroppens nedsänkning mot

det ställe, der språnget skall upphöra.

43 §. &atts tages antingen med håda fötterna på en gång

(jemnfota), eller först med ena foten och strax derefter med den

andra. Förflyttningen sker med något framlutad kropp, böjda

knän och klackarna tillhopa. Nedsprånget sker alltid jemnfota

och med lodrät kropp, sträckta vrister, samt böjda knän och

lediga höfter; ju längre eller djupare ett språng är, desto mer

böra knäna böjas, likväl icke mer än tills de komma i rät vinkel.

44 §. För att öka språngets kraft, brukas äfven anlopp,

fem högst femton alnar ifrån det ställe der sattsen tages; anloppet

göres med något framlutad kropp och korta, samlade steg, hvilka

i början äro saktare, men hastigheten ökas jemnt, ju närmare

soldaten hinner målet, på hvilket hans öga jemnt bör rigtas.

Anm. Som olyckor af bräck, ledvrickningar, m. m. lätt kunna uppstä vid

språng, så måste soldaten ytterst noga göra dem, och först väl öfva sig i satts

och nedsprång på följande sätt.

45 §. Första öfningen till satts är, att soldaten med föt-
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terna i rät vinkel först hälver sig på tå, derefter böjer och sedan

utsträcker knäna, samt slutligen åter nedsänker sig på klackarna

(se 29 och 30 §§) med den skillnad, att detta verkställes med

yttersta hastighet och spänstighet i hela kroppen.

46 §. Afven bör soldaten slutligen lära att med gevär i

hand springa a) öfver diken, hvarvid geväret bör fattas vid

nedre bandet, föras något framåt vid språnget, och ryckas till-

baka vid sidan, då nedsprång sker; b) öfver vallar eller branta

sluttningar, hvarvid kroppen bör luta starkt framåt och geväret,

fattadt vid nedre bandet, framföras med nästan rak arm; stegen

korta och ytterst hastiga, om branten är stark ; c)utföre vallar

eller branta sluttningar, hvarvid geväret föres bakåt, så att

handen hvilar mot höftbenets bakre kant; kroppen något bakåt

lutad, stegen utföre korta och hastiga, allt i förhållande till slutt-

ningen.

FJERDE KAPITLET.

Kommando-ord, med hänvisning såväl till bifogade

teckningar, som till föregående §§.

47 §. Kommando-orden, hvilka såsom vanligt delas i ly-

strings och verkställighetsord, bestämma a) den ställning sol-

daten bör intaga, förrän rörelsen börjar, d. v. s. utgångsställnin-

gen; b) sjelfva rörelsens rigtning, början och slut (se vidare 7 §).

Anm. Om en och samma rörelse skall förnyas, upprepas ånyo de kora-

maudo-ord, som höra dertill. Skall deremot en annan rörelse med olika ut-

gångsställning göras, kommenderas: Ställning! Skall rörelsen afbrytas, kommen-
deras ^ Still!

48 §. Då afståndet skall ändras kommenderas: Helt af-

stånd! Höger (Venster, Midtåt) rätta—er! Ställning (se teckn.

n:r 4 samt 10 §).

49 §. Då fötternas ställning skall ändras, kommenderas

antingen: a) Fötter—slut! eller b) Höger (Venster) fot framåt

(Helt framåt)—ställ! eller c) Fötter till sida—ställ! (se teck-

ningarne n:r 1, 2 och 3). När fötterna skola återtaga utgångs-

ställningen, kommenderas: antingen A) Fötter—ut! eller B) Höger

(Venster) fot tillbaka—ställ! eller C) Fötter tillsamman— ställ!

eller D) Ställning!

Anm. Rörelserna b och c verkställas så väl från gruudställningen som
från Fötter— slut!
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50 §. När ombyte skall ske med fotterna, kommenderas:

Fotter hyt om—ställ! två tempo.

Anm. Fel vid fotternas flyttningar äro; att de a) släpa mot marken, eller

b) förlora den i'äta vinkel, då de skola vara rätvinkliga, eller c) ej intaga räta

linien, då de från sluten ställning sättas framom hvarandra,

51 §. Skall soldaten intaga ställning, enl. 17 §, kommen-

deras: Höfter'—fäst! samt till återtagande af grandställningen

kommenderas : Ställning!

52 §. Vid första armrörelsen (se 26 § och teckn. n:r 5)

kommenderas: Armar uppåt—höj! ett tempo; och då grundställ-

ningen skall återtagas: Armar nedåt—sträch! eller Ställning!

53 §. Ifrån ArmaT uppåt—böj! utgå armarnas olika sträck-

ningar, och dertill kommenderas: Armar uppåt (framåt^ bakåt,

utåt)— sträck! För att återtaga grundställning, kommenderas:

Armar nedåt—sträck! eller Ställning! Men om armarna skola

utföras ifrån vågrät ställning, kommenderas först: Armar fram-

för—böj! och sedan: Utåt—sträck! (se teckn. n:r 5, bokst. d).

54 §. Skola armarna skiftesvis sträckas i olika rigtningar,

kommenderas för att intaga utgångsställning: Höger arm uppåt

(utåt, framåt)— ,
Venster arm framåt (uppåt, utåt)—sträck! ocX\

för sjelfva ombytet kommenderas: Armar byt om— sträck! två

tempo (se 26 och 27 §§) Ställning!

55 §. Till slag med händerna kommenderas ifrån framåt

(utåt) sträckta armar: a) Händer inåt (utåt)—slå!— Ställning!

eller: b) Händer in (ut) nedåt—slå!—Ställning! eller c) från

ena armen framåt och den andra utåt sträckt: Höger (Venster)

arm inåt (utåt) — Venster (Höger) arm utåt (inåt)—slå! —
Ställning! Armar byt om—slå! (se 28 § och teckn. n:r 6).

1 Aum, Dessa rörelser böra flitigt öfvas af kavallerister, och förenas då

med samtidig vridniug i bålen, ifrån fötterna slutna och till sidan ställde.

2 itnm. De fel, som soldaten vid armrörelser vanligast begår, äro: att

hakan skjutes framåt, alt kroppen icke hålles orörlig, utan lutar åt det håll

rörelsen sker; att axlarna icke hållas nog tillbaka och nedåt dragna; att arm-

bågarna icke slatas tätt till lifvet, då sådant fordras, eller vid uppåtsträckning

icke bibehålla sin lodräta ställning längs med öronen; att händerna för mycket

åtskiljas, och fingrarna, särdeles tummen, spärra ut, i stället för att vara slutna
;

samt att öfverarraeu är ostadig vid slagen med händerna.

56 §. Till de i 29 § beskrifna benrörelser kommenderas

först utgångsställningen och sedan: På tå—häf! Nedåt—sä^ik!

57 §. När soldaten skall böja båda knäna, kommenderas

först utgångsställningen med armarna och derefter: På tå—häf!
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Knätia—böj! Uppåt—sträck! — Ställning

!

fse teckn. n:r 7

samt 30 §).

Anm. Fel: att soldaten icke har jemnlika spänning i ben, bål, hals och

armar; att klackarna äro för mycket sänkta och knäna för litet utböjda; samt

att hakan skjutes fram, eller sätet tillbaka, så att kroppen lutar framåt.

58 §. Skall böjning ske på det ena eller andra henet^ göres

det med höftfäste, och endera foten framåt eller helt framåt

ställd, hvarefter kommenderas: Höger {Venster) knä—höj! Uppåt
—sträck! Ställning! (se 31 §).

Anm. För att ännu mera öfva kroppen i jemnvigt, sker samma rörelse

från slutna fötter, med ena foten helt framåt ställd. Fel äro vid främre knäets

böjning, att dess klack icke nog häfves, och att knäet icke hålles i samma rigt-

ning som foten; att bakre sidan ej hålles i linie med bakre benet; samt att

bakre knäet krökes, eller dess klack lyftes från marken, så, att kroppen icke

nog lutar öfver främre knäet. Fel vid bakre knäets böjning äro
;

att detta knä

icke nog utföres
;

att kroppen ej är lodrät öfver bakre benet, och att främre

knäet för mycket uträtas.

59 §. Då ena knäet enligt 32 §. skall upplyftas^ göres det

från höftfäste, hvarefter kommenderas: Höger (Venster) knä upp-

åt—höj! (se teckn. n:r 8). Då det andra benet skall verkställa

rörelsen kommenderas: Fötter hytom— och då rörelsen skall

upphöra kommenderas: Fot nedåt—ställ! eller Ställnmg!

60 §. Knäets utförning till sidan (se 32 §) sker med höft-

fäste ifrån: Höger (Venster) knä uppåt— höj! och kommenderas:

Knä utåt—för! Knä framåt—för! Ställning!

Anm. Fel; att öfverlifvet lutar antingen bakåt eller åt den sidan, på hvars

ben soldaten står, eller att nämnde ben böjes, eller att det uppböjda knäet sänkes

under sin bestämda vinkel, eller att dess vrist icke sträckes (se 32 §).

61 §. Skall knäet sträckas bakåt, göres det äfven med

höftfäste och knäet uppåt böjdt. på kora:-orden: Knä hakåt—
sträck! Knä uppåt—höj! Ställning! (se teckn. n:r 9 samt 32 §).

Anm. Fel: att soldaten icke nog starkt trycker tumgreppet vid höftfästet;

att det tillbakaförda knäet krökes, för att få foten högre upp, eller kropp och

haka framskjuta, och det stående benet böjes, eller kroppen vacklar.

62 §. Till hufvudets höjiiingar kommenderas: Hufvudframåt
(bakåt) eller Hufvud till höger (venster)—höj! samt derefter:

Uppåt sträck! Till hufvudets vridningar kommenderas: Hufvud
till höger (venster)—vrid! Framåt— vrid! (se 34 §).

Anm. Dessa rörelser sammansättas enl. 34 §, och fel dervid äro, att ha-

kan framskjutes att soldaten icke håller bål och axlar stilla; att rörelsen icke

sker nog låugsamt, eller vriduingen upphör, förrän ögat kommit i rät linie till

motsvarande axel led.

63 §. Vid hålens höjning, sedan utgångsställning är inta-

gen, enl. 37 och 38 §§, kommenderas: Bakåt (Framåt, Till hö-
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Till venster)—höj! Uppåt—sträck! Ställning! (se teckn. n:r

10, 11 och 12). Vid hålens vridning, sedan utgångsställning

är intagen, kommenderas^ ' Till höger (venster)—vrid! Framåt
—vrid! Ställning!

Anm. Om armarnas eller fotternas ställning skall af^^exla vid bålens böj-

ning eller vridning, begagnas först de kom:-ord, som antyda dessa ändringar och
hvilka finnas i 53 och 55

Skall framåtböjning göras med nedlutadt hufvud, kommen-
deras: Hufvud nedåt! Framåt—höj!

64 §. Skall bålens vridning förenas med höjning^ kommen-

deras: först den utgångsställning, hvarifrån rörelsen skall ske

(se 40 §) och sedan kommenderas: Till höger (venster

j

—vrid!

Bakåt (Framå£)—höj! Uppåt—sträck! Framåt^vrid! Ställning!

Anm. De vanligaste fel vid bålens rörelser äro: att hufvudet icke åtföljer

bålens ställning; att knäet, ditåt sidoböjning sker, icke hålles rakt, eller att foten

på motsatta sidan lyftes från marken
;

att handen åt böjningssidan icke följer

låret; samt att axlarna höjas nppåt halsen, eller skuldrorna utskjutas.
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ANDEA AFDELNINGEN.

BAJONETTFÄKTNING.

FÖRSTA KAPITLET.

Allmänna begrepp om bajonettstriden.

] §. Bajonettstrid förekommer så väl under anfall i massa

som i spridd ordning,, eller vid enskild sammanträffning med en

fiendtlig vedett, blänkare m. m.

2 §. Soldaten bör härvid söka att med bajonetten; a) ned-

lägga eller förjaga fienden, b) försvara sig sjelf och, om möjligt

är, äfven sin kamrat.

3 §. För detta ändamål bör soldaten lära sig, att under

bajonettfäktning rigtigt föra kropp och vapen, ty vapnet föres

endast förmedelst kroppen^ och denne skyddas endast genom

vapnet.

4 §. Den rättaste ställning fÖr kroppen är: a) den, som

gifver soldaten, den största hastighet,, säkerhet och uthållning att

röra sig med vapen och packning, såväl på ojemn som jemn

mark, på ringare eller på större utrymme; b) den, hvarvid sol-

daten vänder den minsta del af kroppen emot fienden, så att

han betäekes af sitt vapen,, och så att fiendens stötar eller hugg

lättast afböjas, eller af sig sjelfva förfela.

5 §. Den rättaste ställning i vapnet är: a) då det så litet

som möjligt, uttröttar soldaten; b) då det alltid ligger närmast

till för soldaten, att både angripa sin fiende, och att försvara

sig sjelf; c) då pipa och lås på soldatens gevär alltid äro skyd-

dade för fiendens angrepp.

6 §. Således måste soldaten, om han skall rätt föra sitt

vapen, så väl med detta som med sin kropp intaga en viss

ställning, som uppfyller de uti 4 och 5 §§. bestämda villkor.
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Denna ställning kallas Gard, (d. v. s. betäckning) och alla sol-

datens rörelser med kropp och vapen böra utgå derifrån.

7 §. Soldaten bör icke allenast angripa sin fiende, utan

äfven fintligt afleda hans angrepp. Det förra sker' med ba-

jonettspetsen, och kallas stöt *), det sednare sker med geväret

och kallas Äfböjning.

8 §. Soldaten bör söka att komma fienden så nära, att

hans stötar hafva full verkan., men derjemte bör han söka att,

under trängsel, kunna ledigt röra sitt vapen. Detta verkställes

genom marsch framåt eller tillbaka.

ANDRA KAPITLET.

Om ställningar och rörelser med Kroppen.

Gar dställning.

9 §. Då soldaten i gardställning bär geväret till höger

om sig, bör venster fot, höft och axel vändas mot fienden, och

detta kallas höger gard. Bäres geväret till venster, bör höger

fot, höft och axel vändas mot honom, och detta kallas venster gard.

10 §. Uti gardställning bör afståndet mellan soldatens föt-

ter vara lika med axlarnas bredd, som vanligtvis är två gånger

fotens längd. Häl bör hållas midt för häl; men så, attfötterna

alltid äro i rät vinkel d. v. s., att den ena fotens tår ställas

rakt mot fienden., och denna kallas främre foten. Den andra foten

ställes tvärs bakom, på förenämnde afstånd, och kallas bakre foten.

11 §. Knäna måste alltid väl böjas, dock så att bakre

knäet är dubbelt mer böjdt än det främre, så att soldaten utan

att vackla med kroppen alltid kan ledigt lyfta främre foten ett

par tum från marken, och dervid göra Appell, d. v. s. ett eller

två korta slag. Det högra knät föres alltid utåt höger, det

venstra åt venster, utan att fötterna vridas ur den ställning, som

de böra hafva, enligt föregående §. Bröstets hela bredd vändes

aldrig mot fienden; af bålen vändes endast den ena sidan kt ho-

nom, den andra förblifver bortvriden ;
kroppstyngden uppå bakre

benet; axlarna sänkta och väl tillbaka-dragna, så att bröstet

*) Gevärskolfven får aldrig brukas till slag; men väl till stöt. Likväl hör

icke detta till de rörelser, som här skola beskrifvas.
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hvälfvGs fram; liufvud och hals lodräta med bålen; de få icke

luta framåt, bakåt eller åt någondera sidan. Ansigtet fullt vändt

mot fienden och ögonen seende rätt fram; uppmärksamheten fä-

stad på fiendens ögon och rörelser.

12 §. För att intaga denna ställning göres först halft höger

om enl. exercisreght, men hufvudet bibehålies vändt mot fronten

fötterna i rät vinkel, hvarefter den främre foten framställes,

enl. det afstånd, som 10 § bestämmer; knäna böjas och kropps-

tyngden öfverflyttas på bakre benet, enl. 11 §.

Soldatens afstmid till fienden beror af geväret och af ut-

rymmet. Då soldaten från vanlig gardställning kan med fram-

sträckt gevär, utan att behöfva flytta sig, stöta sin fiende i

bröstet, kallas det helt gevärsafstånd, och vanligen innehafves

det då bådas gevär korsa hvarandra nära bajonettvinkeln. För-

kortadt gevärsafstånd kallas åter det, då soldaten är så nära

fienden, att han icke kan begagna sitt gevär i hela dess längd.

Rörelser på kortare gevärsafstånd förekomma icke i denna bok.

Marsch.

13 §. Soldatens afstånd från fienden ändras genom Marsch

framåt eller tillhaka^ antingen i ett eller i två tempo. Det förra

kallas halfmarsch, hvarvid endast en fot flyttas. Det sednare

kallas helmarsch, (d. v. s. två halfmarscher följande på hvarandra);

hvarvid^ först den ena och sedan den andra foten flyttas; men

i båda fallen förblifva hufvud och bål såsom i gardställningen

(se 11 §.) oaktadt kroppstyngden öfverflyttas från det ena benet

på det andra.

14 §. I halfmarsch framåt, från gardställning blifver den

främre foten stillastående rakt mot fienden och mottager kropps-

tyngden, den bakre flyttas tre tum från insidan af den stillastående

foten samt vid pass sex tum framom och i halfrät vinkel mot den-

samma. Knäna nästan raka. 1 halfmarsch tillhaka från gard-

ställning flyttas deremot främre foten med nämnde afstånd till-

baka och i halfrät vinkel mot den stillastående.

15 §. För att från halfmarsch framåt återgå till gard-

ställning, flyttas den framåt ställda foten åter tillbaka. Ifrån

Ling. 111, 39
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halfmarsch tillbaka flyttas den bakåt ställda foten framåt igen

på sitt förra ställe, och iakttages noga att, då foten nedsättes,

böjas knäna enl. 11 §.

16 §. I helmarsch framåt (tillbaka) är första tempo lika

med halfmarsch framåt (tillbaka); i andra tempo intages gard-

ställning framåt eller tillbaka enl. 10 och 11 §§.

17 §. Skall gardställning förändras åt motsatt sida, sker

det antingen: a) framåt då den bakre foten flyttas nära förbi

och två fotlängder framom den främre, på hvars klack göres en

fjerdedels cirkels vridning utåt; b) tillhaka, då främrefoten föres

nära förbi och två fotlängder bakom den andra foten, på hvars

klack göres en fjerdedels cirkels vridning inåt.

18 §. Gardställning förändras äfven genom ombyte af front,

medelst en fjerdedels cirkels vridning på båda klackarna åt höger

från höger gard, och åt venster från venster gard.

19 §. Armarnas ställning är, äfvensom benens olika. Den

främre öfverarmen är alltid tätt sluten till lifvet i gardställning,

afböjningar och gardombyten. Den bakre öfverarmen är det äf-

ven i hög stöt, men föres ut från kroppen i låg stöt och i låg

afböjning. Vid gevärets framförande till stöt får den främre

armbågen ej uträtas mer, än att den har sin naturliga krökning,

liksom då den hänger ledig ned vid sidan; den bakre armbågen

är, vid gevärets framförande till stöt, alltid i rät vinkel.

20 §. Händernas ställning är äfven olika. Den främre

handen, som bär geväret och kallas bärhand, har alltid sina

naglar uppåt vända på den sidan af geväret, som icke ligger

mot soldatens kropp (yttre sidan). Den bakre handen, som styr

gevärets rörelser och derföre kallas styrhand, ändrar sitt läge

efter de rörelser, som med vapnet skola utföras; men får i de

rörelser, som i denna bok komma att beskrifvas, aldrig foras

högre än axeln. Dess ställning är antingen med fingerspetsarna

uppåt vända på den sidan af geväret, som ligger vid höften

(inre sidan), eller också vändas dess naglar nedåt samt kno-

garna vågrätt uppåt. Likasom bärhanden och styrhanden vända

sina fingerspetsar motsatt till hvarandra, så äro äfven deras hand-

leder motsatta i sina böjningar, d. v. s. när bärhandens är till-

bakaböjd, är styrhandens rak, och tvärtom.
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TREDJE KAPITLET.

Om ställningar och rörelser med geväret.

21 §. Alla rörelser raed geväret böra she liktidigt (i sam-

ma tempo) med kroppens., då geväret brukas till stöt eller af-

böjning, antingen på stället eller under marsch, framåt eller

tillbaka; och om handen har blott ett tempo att göra, men

fötterna två, bör alltid handen?, rörelser inträffa med fotens sista

tempo; hafva fötterna deremot ett och händerna två tempo, så

skall fotens inträffa med händernas sista tempo.

22 §. Geväret hvilar alltid ledigt i främre handen (bär-

handen), som vid nedra bandet bär detsamma. Den bakre han-

den (styrhanden) styr alla gevärets rörelser; (se 20 §.) men båda

händerna föra geväret på samma gång rakt mot fiendens hröst

när stöt göres, och utåt sidan då afböjning göres.

23 §. Bärhandens fingrar och tumme slutas om gevärs-

pipan, men så att geväret kan ledigt vridas i handen med pipan

inåt eller utåt. Styrhandens fingrar deremot fatta stadigt om
det runda af stocken. Bådas handleder böra vara böjliga.

24 §. Gevärets läge är antingen sluttande eller vågrätt.

Det förra tillhör gardställning, och afhöjningar; det sednare till-

hör stötar. Vid största sluttningen nedåt är spetsen i höjd med

fiendens höft; vid största sluttnmgen uppåt, i höjd raed hans

öga; i förra fallet är kolfven i höjd med egen axel, och i sed-

nare fallet nedom höften. Högre eller lägre får aldrig spets eller

kolf föras mot en lika beväpnad fiende till fots, som på helt ge-

värsafstånd står i lika höjd med soldaten.

Aani. Härvid undantages då gardställniog ombytes, eller då soldaten

hcila gevär. Kolfven i det förra fallet, och spetsen i det sednare, sänkes dju-

pare ned, men dessa båda ställningar höra icke till något egentligt bestämdt

angrepp eller försvar.

25 §. Gevärspipan vändes antingen uppåt (i gardställning,

och hög stöt) eller inåt mot soldatens kropp (vid afböjningar

och låg stöt.)

26 §. Soldaten har trenne särskilda handgrepp att lära, då

han börjar bruka geväret till bajonettfäktning:
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a) Att afväga dess rätta tyngd i bärhanden, sålunda att det

af bakre handen flyttas till dess, att det får den uppåt slut-

tande ställning, hvarom i 24 §. är nämndt. Sedan styrhan-

den åter fattat kolfven, som hålles sluten vid höften, så att

tummen berör den tre tum nedom främre höftbenskanten,

har geväret intagit den ställning, som kallas gard.

b) Att med styrhanden vrida gevärspipan inåt och utåt samt

åter uppåt, utan att någondera handen ändrar fattning eller

höjd.

c) Att medelst styrhandens höjning och sänkning bryta gevärs-

kolfven uppåt, så att armbågen kommer i höjd med axeln;

eller nedåt, så att armbågen blir nästan rak, allt utan att

förändra främre armbågens vinkel eller gevärspipans vänd-

ning uppåt.

Stötar,

27

§. Stötar äro höga eller låga och she med bajonett-

spetsen, framsträckt rakt mot den delen af bröstet, som fienden

vänder fram.

28

§.

I hög stöt,
\

I låg stöt,

a) har styrhand sin tumme upp så) hålles styrhand så, att dess

och lillfingret ned, samt i höjdjUtsida är i vågrät ställning uppåt

med bröstvårtan; vänd, samt i höjd med axeln.

b) är bakre armbågen täti slu- h) är bakre armbågen lyft utåt

ten vid kroppen, och underarmen,
j

samt i höjd med axeln, och un-

sluten till kolfven, trycker ge-|derarmen betäcker gevärskolfven.

väret till kroppen.
|

Båda armarna framsträcka stöten i 1 tempo, den bakre arm-

bågen förblifver i rät vinkel, och den främre blott så mycket

uträtad, som då han hänger fri ned vid sidan (se 19 §.).

Afböjning ar.

29

§. Afböjningar äro äfven höga eller låga. De göras

åt sidan medelst gevärets vridning, så att laddstocken ligger au

mot fiendens vapen.
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30 §. Både vid hög och låg afböjning föras begge händerna

åt utsidan af kroppen och styrhandens naglar vridas nedåt. Ge-

väret vrides uti främre handen.

31 §.

I hög afböjning,

a) är bajonettspetsen rigtadt mot

fiendens venstra öga, och styr-

handen i jemnhöjd med höft-

leden, liksom i gardställning;

b) göres afböjningen rakt utåt,

medelst laddstockens tryckning värsbandet svängas öfver fien

mot fiendens vapen; /mmre hand-

leden förblifver alldeles rak; men

den bakre är starkt tillbakaböjd.

32 §. Om soldaten gör

1 låg afböjning,

a) är bajonettspetsen i höjd med

fiendens höft och styrhanden i

höjd med axelvecket;

b) göres afböjningen bågformigt,

så att bajonetten och öfre ge-

dens vapen och korsa detsamma,

för att uppfånga och föra det

åt motsatt sida.

blott en enda stöt eller afböjning.

kallas det enkel rörelse; men om han gör tva eller flera olika

enkla rörelser, utan att intaga gardställning emellan dem, då

kallas rörelserna sammansatta.

33 §. Likasom båda armarna i ett tempo drifva geväret

framåt till stöt, eller åt sidan till afböjning, så rycka de det

äfven i ett tempo tillbaka i gardställning. Detta tempo bör

ske genast efter alla enkla stötar eller afböjningar; men i sam-

mansatta stötar, der gevärets återförande i gardställning mellan

de serskilda rörelserna ej kommer i fråga, föres geväret, efter

hvarje rörelse, genast i den ställning, som tillhör den blifvande

stöten eller afböjningen, hvilken i följande tempo fulländas.

G ar dombyte.

34 §. Gardombyte framåt eller tillbaka göres i 2 tempo,

sålunda att i första tempo bakre handen, under det den glider

kring det runda af stocken, nedbryter gevärskolfven och Öfver-

förer den till motsatt sida af kroppen, der geväret, i samma lut-

ning som i vanlig gard, tryckes mot höften af främre under-

armen ; härunder göres ombyte framåt eller tillbaka med fötterna,

enligt 17 §. I andra tempo föras båda armbågarna nära krop-

pen, under det händerna ombytas, och med rask fattning intaga
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gardställning, hvarigenom den, som förut var bärhand, nu blif-

ver styrhand och tvärtom.

35 §. Gardombyte föreiiadt med Yändning verkställes äf-

ven i två tempo, sålunda: att i första tempo göres vändning på
båda klackarne, enl. 18 §. och kolfven nedbrytes af bakre han-

den, så geväret genom denna nedbrytning och vändningen på

klackarna kommer till motsatt sida af kroppen i samma ställ-

ning, som föregående §. bestämmer; i andra tempo ombytes hän-

derna, enligt samma §.

36 §. Då soldaten, för att hvila under bajonettfäktningen,

får sänka spetsen mot marken, bör denna nedsänkning ske lång-

samt. Detta kallas : hvila gevär. Och får soldaten härvid upp-

räta sina knän och hålla geväret i endera handen, men utan

att det minsta stödja sig mot detsamma. Då gardställningen

skall återtagas, böjas knäna och båda händerna fatta geväret,

för att i 2:dra tempo åter föra det upp i gardställning.

FJERDE KAPITLET.

Kommando-ord^ med hänvisning så väl till bifogade teolmingar,

som till föregående §§.

37 §. Då soldaten skall intaga gardställning utan gevär

kommenderas

:

Till gardställning! Halft höger (venster)-“Om (1 tempo)!

Venster (Höger) fot framåt—ställ!

Anm. Fel: Att soldaten vid vändningen a) ej bibehåller ansigtet fullt vändt

mot fronten, b) ej vid fotens framflyttning ställer fotterna i rät vinkel, samt c)

icke låter kroppstyngden falla på bakr^ benet.

38 §. Då soldaten skall närma sig till eller aflägsna sig

från sin motståndare, kommenderas:

Halft framåt (tillbaka)—marsch! 1 tempo (se teckn. n:r 4

samt 14 och 15 §§.), eller Helt framåt (tillbaka) marsch! 2 tempo

(se 16 §.).

Anm. Vanliga fel vid Marsch äro: a) att bakre höften, axeln och sidan

framvridas; b) att skuldrorna uppdragas; c) att fotterna korsa h varandra; d) att

att knäna äro stela eller inåt böjda; e) att fötterna icke bibehålla sina bestämda

vinklar till hvarandra; samt f) att kroppstyngden icke hvilar på bakre benet.
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39 §. Till ombyte af gardställning utan gevär, kommen-

deras: Framåt (tillhaka) hyt om—marsch! 1 tempo*).

40 §. Skall jemte ombyte af gardställning fronten förän-

dras, kommenderas:

Höger (Venster) omvändning—ställ! 1 tempo; se 35 §,

41 §. För att vänja soldaten att hålla kroppstyngden på

bakre benet, kommenderas: En (Två)—Appell! (se 11 §.).

42 §, Skall soldaten återgå till upprätt ställning med klac-

karna tillsammans, kommenderas: Räta—upp!

43 §. Vid bajonettexercis med gevär

^

är alltid Geväm'!

verkställighetsordet. Uppställning sker enligt exercis-reght och

innan gardställning intages, göres Till anfall—gevärr! hvarefter

kommenderas: Gard—gevärr! 1 tempo. Se teckn. n:r 1, och

iakttag hvad i 9, 10, 11 och 12 §§. föreskrifves.

Anm. De fel, som soldaten vanligast gör härvid äro* a) att främre foten

icke ställes rakt mot fienden; b) att fotterna icke nog åtskiljas; c) att kroppen

icke bibehålies lodrät då kroppstyngden flyttas till bakre benet; d) att bakre

axeln vrides framåt; e) att halsen är stel eller ansigtet ej fullt vändt mot fien-

den; f) att bajonettspetsen icke rigtas mot fiendens ögon, eller att bärhanden

för hårdt omsluter geväret; och g) att främre armbågen ej är nog framförd, så

att den kan fä säkert stöd mot höften; i öfrigt se anmärkn. vid 37 §.

44 §. För att se om geväret ligger ledigt inom bärhanden,

och vänja styrhand att rätt och hastigt vrida detsamma, kom-

menderas: Inåt (Utåt) vrid—gevärr! 1 tempo (se 26 §. b).

45 §. För att ölva soldaten att förflytta sitt gevär ifrån ena

till andra sidan af fiendens vapen kommenderas: Kolf uppåt

(nedåt)—gevärr! 1 tempo, se slutet af 26 §.

Anm. Fel: att bärhandens fingrar för mycket öppnas, eller att handle-

derna äro för stela,

46 §. Skall hög slöt göras, kommenderas: Högt stöt—gevärr!

1 tempo. Se teckn. n:r 3 och 28 §.

Anm. Fel; a) att båda händerna icke i ett ögonblick och i lika rigtniug
framsträcka geväret mot fiendens bröst; b) att bärhandens armbåge för starkt
utsträckes, och således dess fingrar öppnas; c) att kroppen icke hvilar på bakre
benet samt att hufvud och axlar luta fram eller åt sidan.

47 §. Till låg stöt, kommenderas: Lågt stöt—gevärr! 1

tempo. Se teckn. n:r 4 och 28 §.

Anm. Fel: a) aft styrhand och dess armbåge hållas lägre eller högre än
axeln; b) att gevärspipan icke är fullt vriden inåt; c) att kolfven ickejemtstö-

TJtg:s anm. Med §§. 36 och 39 Jfr. nedan anmärkningen om uttrycken i

Försläget af den 6 Maj 1820.
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des under insidan af bakre armen, utan att geväret svänges utom densamma
livarigenom stötkraften förminskas.

48 §. Skall hög afböjning göras, kommenderas: Högt höj

af—gevärr! 1 tempo; se teckn. n:r 5 samt 29, 30 och 31 §§.

Anm. Fel: a) att bakre öfvevarmen icke hålles fast till kroppen, och främre

armbågen icke har stöd mot densamma; b) att bakre handleden är för stel och

gevärspipan således icke fullt vrides inåt soldatens kropp; c) att kolfven ned-

brytes under vridningen, så att spetsen icke rigtas mot fiendens ögon.

49 §. Till låg afhöjning kommenderas: Lågt höj af—gevärr!

1 tempo (se teckn. n:r 6 samt 30 och 31 §§.).

Anm. Fel: a) att båda handlederna icke äro nog rörliga och att den båg-

formiga rörelsen, som soldatens gevär bör göra öfver fiendens, antingen blir för

stor eller för liten, för att hastigt uppfånga och afföra det; vidare se anm.
vid 47 §.

50 §. Då Marsch förenas med stöt, kommenderas: Halft

Framåt! (tillbaka') Högt (^Lågt) stöt—gevärr! 1 tempo (se teckn.

n:r 4 samt ]4 §.) eller Helt framåt! (tillhaka) Hogt (Lågt)

stöt—gevärr! 2 tempo.

Anm. Fel: att fotternas och gevärets rörelser i halfmarsch icke ske i ett

och samma tempo och att i helmarsch stöten icke gÖres vid fotens sista tempo.

Vidare se anm. vid 46 och 47 §§.

51 §. Då Marsch förenas med afhöjning,\iommQxiåQXd^s\ Halft

tillhaka (framåt) Högt (Lågt) höj af—gevärr! 1 tempo eller:

Helt tillbaka (framåt)! Högt (Lågt) höj af—gevärr! 2 tempo

(se 14 och 16 §§.). Felen såsom i föregående §.

52 §. Efter stötar och afböjningar, så väl med som utan

marsch, intages gardställning på kommando-ordet: Gard—gevärr!

I tempo (se 33 §.).

53 §. Vid ombyte af gardställning med gevär, kommen-

deras: Framåt (tillhaka) hyt om—gevärr! 2 tempo. Se teck-

ningen n:r 2 och 34 §. Om under ombyte af gardställning med

geväret, fronten tillika skall förändras, kommenderas: Höger (Ven-^

ster) ömvändning! Byt orn—gevärr! 2 tempo. Se 35 §.

Anm. Fel: a) att bajonettspetsen i l.-sta tempo, då gevärskolfven skall

öfverflyttas till andra sidans höft, höjes mer än som behöfs, för att komma förbi

fiendens bajonett, eller styrhaudens fingrar icke nog tätt glida kring det runda

af stocken; b) att främre armen icke fullt slutes till den öfverflyttade kolfven;

c) att fingrarna för mycket öppnas, då andra tempo göres och deras grepp således

förlamas eller förfelar, då händerna skola ombyta fattning; d) att kroppen, och i

synnerhet knäna vackla under slaget i 2:dra tempo; e) att soldaten sänker eller

höjer sig, samt att den framflyttade foten vid vändningen icke kommer vinkelrät

mot den qvarstående. Vid gardombyle genom höger eller venster-omvänduing

förekommer vanligtvis nyssberörde fel, hvarjeratc tillkommer att kolfven ej nog

nedbrytes under vändningen.
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54 §. Af föregående enkla rörelser uppstå de sammansatta,

enl. 28, 30, 31 och 33 §§. såsom: Högt {Lågt) stöt! — Högt

{Lågt) böj af—gevärr!

Högt {Lågt) stöt! — Lågt {Högt) höj af—gevärr!

Högt och lågt stöt! Högt och lågt böj af—gevärr!

55 §. Ofvannämnde sammansatta rörelser verkställas äfven

efter ombyte af gardställning, och med marsch framåt eller till-

baka. Vid slutet af hvarje sammansättning göres: Garå-gevärr!

och omsider: Hvila—gevärr! se 36 §. hvarifrån :
—gevärr!

Anm. 2:ne andra slags rörelser: SpetsfitjUningar ccli Utbrytningar liar

soldaten att lära under mötestiderna; men dessa rörelser, äfvensom kontrafäckt-

niug, får ej af manskapet öfvas pä egen hand, emedan utom faran af att skada

sin motståndare eller sitt vapen, soldaten lätteligen autoge ovanor, som under

mötestiden svårligen kunde afläggas och hvarigenom hans vidare framsteg blefve

hindrade. Beskrifningen af dessa rörelser, äfvensom af rörelser på förkortadt

gevärsafståud m. m. äro af sådan anledning ur denna bok uteslutna.





SKIUFVELSfiR, TAL, AFOlllSMER

0. A.

EFTEIiLEMNADE PAPPER

OM

GYMNASTIK.



1. Jägarerörelser.

2. Förslag om Gymnastikens nytta och nödvändighet för soldaten i

allmänhet, ingifvet till stora reglementskomitén d. 6 Mars 1820.

3. Om läkares gymnastikbildning.

4. Tal om Bajonettfäktning.

Aforismer.



(FRAGMENT).





1.

Jägaren agerar antingen enskildt eller i trupp; i förra till-

fället är den personliga skickligheten hans enda medel att rädda

sig sjelf och att understödja sin rotinästare. Smygrörelser

tillhöra honom i detta fall, likasom de rörelser hvilka inträffa

med Liniemanövren tillhöra honom i det andra. Här är endast

frågan om de förra; och man antager att jägaren redan är in-

öfvad i de sednare och förberedd med den enklaste liniegym-

nastik, innan han börjar med dessa. Då nästan alla de mindre

hinder, som hejda den slutna massans rörelser, tvärtom äro nyt-

tiga för jägaren, bör han kunna rigtigt begagna dem; och då

han å andra sidan mera än denna beror af ögonblicket, måste

hans rörelser oftast vara ganska hastiga men säkra. För att

blifva detta, böra de i början fullständigt bestämmas till sina tempo,

så vida säkerheten och hastigheten så väl i gevärets behandling

som i öfriga rörelser, endast beror af Kroppens jeinnvigt. Jä-

*) Utg:s anm. Detta fragment tyckes vara en »rainnesledning» från lägren

vid Bonarpshed, hvilka L. bevistade åren 1810 med dåvarande tronföljaren Carl

Angusts »tillåtelse», samt år 1819 genom tronföljaren Oscars benägna frikostig-

het af egna medel. Der mottog L. en afdelning ungt manskap att öfva (3:ne veckor)

och förevisa. Handskriften innehåller korta uppsatser för befälet, förnämligast

om »Fältgymuastik, Bajonettfäktning och Jägarerörelser.» Här meddelas deraf

blott den sednare delen med sina åtföljande anmärkningar, enär de båda före-

gående till innehållet öfverensstämma väsentligen med det förslag, som L. inlem-

nade år 1820 till dåvarande reglementskomité (Jfr. följande afhandling), samt
med de båda reglementen, som han femton år sednare anbefalldes att utarbeta,

då en ny dylik koraité inträffat.
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garens exercis bör således omfatta äfven de nödvändigaste smyg-

rörelserna; icke i den mening att han såsom skild frän truppen

skulle noga räkna dessa tempo, utan blott för att gifva honom

nästan en omedveten vana till hastighet och visshet i sina rö-

relser; annars kan det oberoende, hvari han stundom är, göra

honom till en slarfagtig fjäsk, i stället för en rörlig, men lugn

krigare. Utomdess göra rigtigt afdelade Smygrörelser äfven gagn

derutinnan, att de utbilda och stärka jägarens underdel och rygg,

och dymedelst göra honom starkare i språng och marsch. De

smygrörelser, man hittills haft, äro mera ett bevis fÖr nödvän-

digheten af dessa ställningar, än för deras fullständiga beräk-

ning till tid och rum.

Jägarens ställning till fienden bör alltid vara sådan, att han

kan med ögat följa denne; derföre måste hans smygrörelser af-

vexla efter markens olika förhållande. På jemn mark och på

sluttningar nedåt mot fienden, döljer han sig bäst, då han ligger

baklänges; på sluttningar uppåt mot fienden, ligger han säkrast

framstupa eller åt ena sidan. Det är således gifvet, att alla

smygrörelser afändras efter markens olika förhållande till hvarje

jägare enskildt, så att Ofver-Rotmästaren kan ligga framåt ikull,

när Under-Rotmästaren ligger bakåt ikull o. s. v.

De nödvändigaste smygrörelser kunna grundas på följande

sattser:

1. Att venstra foten (likasom i marschen) bör alltid röras

först, när en förändring skall ske framåt eller bakåt från stående

till sittande eller liggande ställning. — Afvensom att venstra

foten alltid bör vid uppresningen göra ett lätt ställnings- eller

rättningssteg, på det kedjan ständigt må behålla samma rätning.

2. Att venstra knäet vid sittande eller liggande ställningar,

alltid är krökt i rät vinkel (utom vid laddningen, då båda fot-

terna måste spännas om kolfven); men det högra knäet är der-

eraot alltid rakt i nämda ställningar.

3. Att i likhet med sistnämnde, venstra knäet vid liggande

svängningar alltid förblifver krokigt, men det högra knäet, som

derunder hastigt hopböjes, • bör sedan uträtas för att befordra

svängningens hastighet, och göra motvigt vid skjutningen.
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4. Att hååa knäna böra starkt utböjas åt sidorna vid

alla uppresningar^ och nedböjningar^ så att båda benen komma
i kors om hvarandra, och högra foten föres upp under venstra

låret, och venstra foten under högra låret.

5. Att hufvudet och bröstet i alla förändringar af ställningen

bakåt eller framåt, upp eller ned, beständigt måste föras framåt

så långt som möjligt; men midjan deremot starkt tillhopadragas.

6. Att ansigtet alltid bör vändas åt fronten, oaktadt jä-

garens ena sida och axel framvridas, och att storleken af sväng-

ningen till charge i liggande ställning, både åt höger och åt ven-

ster, bör af jägaren bestämmas enligt fiendens ställning till honom.

7. Att ryggen vid den sittande ställningen alltid bör vara

fullkomligen hopsjunken, så att jägaren blifver obetydligt högre,

än då han ligger på sidan, stödd mot venstra armbågen.

8. Att venstra handen måste vid venstra sidan stödja sig

mot marken, för att underlätta kroppen, vid alla dess svängningar,

nedböjningar eller uppresningar', då i följd häraf venstra höften

måste blifva svängningspunkten vid alla ligggande svängningar.

9. Att geväret alltid bäres i högra handen, vid hvarje

rörelse ned eller upp, framåt eller bakåt, och i alla liggande

svängningar åt höger eller åt venster, äfvensom att jägaren alltid

lägger an till höger, så vida samma handgrepp skola gälla.

10. Att vid alla handgrepp, vid laddning ra. m. gevärets

lås alltid bör vara uppåt, aldrig nedvändt, om det skall kunna

aktas för väta; äfvensom att geväret vid alla handgrepp bör be-

skrifva den minsta figur, som ske kan, dels för att icke för-

råda jägaren sjelf, eller förminska vissheten och hastigheten i

hans rörelser; dels för att akta hans rotmästare och hans eget

gevär för stötar.

11. Att skjutningen efter en krypmarsch antingen sker på

knä eller liggande framåt, eller halft bakåt, så framt kroppen

skall äga full stadga till sigtningen, att alla dessa smygrörelser

afändras efter markens olika förhållande till hvarje jägare en-

skildt, såsom förut om öfver- och underrotmästare är bestämdt,

0. s. V.

Till Exercitiemästarnes säkerhet utsättes vid hvarje Tempo
en hänvisning till ofvanstående satser, genom särskilda numror

Ling. III. 40
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i kanten. I öfrigt erinras att alla handgrepp äro beräknade

till studsare, men de inom parenthes anförda handgrepp angå

vanliga gevär.

För korthetens skull begagnas följande tecken vid rörel-

sernas beskrifning;

Hfd. ‘betyder Hufvudet M. betyder Mynningen.

Kr. — Kroppen, L:st. — Laddstocken.

Ans. — Ansigte. ö. Bl. — Öfre bläcket.

Ax. — Axel. m:Bl. — Mellanbläcket.

A. — Arm. n. Bl. — Nedre bläcket.

H. — Hand. Rb. — Rembygel.

L. — Lår. Vb. — Varbygel.

K. — Knä. Ls. — Låset.

B. — Ben. P. — Patron.

F. — Fot. T. — Tempo.

S. — Sida. h. — höger.

St. — Studsare, V. — venster.

G. — Geväret. 2. — båda.

Således är h. H. = högra Handen.^ v. F. = venstra foten

2 k. = båda knäna o. s,, V.

2.

1. Gevär i—hand

!

(från gevär i arm.)

samt gevär i arm från ge-

vär i hand.

2. Framåt i—kull! (från gevär i hand.)

3. Helt-opp ! (från framåt ikull.)

4. Halft bakåt i— kull! (från gevär i hand.)

5. Helt--opp ! (från halft bakåt ikull.)

6. Helt bakåt i—kull! (från halft bakåt ikull.)

7. Halft-—opp! (från helt bakåt ikull.)

anm. Eharii texten, hvars slut saknas, icke innehåller någon använd-

ning af dessa förkortningar, anföras de dock, såsom varande det enda kända

försöket af L. att bilda en ordnad terminologi, i någon likhet med den nu bruk-

liga, om hvars uppkomst Jfr. nedan. Det som anföres efter de sexton första

rörelserna utgöres af lösa anmärkningar.
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8. Helt bakåt i—kull!

9. Helt—opp

!

10. Halft—opp!

11. Framåt i—kull!

12. På—knä!

13. Krypmarsch—Framåt och

Tillbaka,

14. Ladda!

15. Halft—opp!

16. Lägg—an!

(från gevär i hand.)

(från helt bakåt ikull.)

(från framåt ikull.)

(från halft eller helt bakåt ikull.)

(från gevär i hand.)

(från gevär i hand.)

(från halft opp.)

(från ladda)

(från halft opp, och framåt ikull

och på knä.)

3 .

P. M.

Första dagarne genomgås endast fältgymnastik på ett led

eller Öppnade led enligt dagtabellerna, sedan fältgymnastik och

jägare-öfningar, slutligen fältgymnastik, jägare-öfningar och fäkt-

ning med gevär, på led, så att den öfversta klassen genomgår

alla öfningar enligt tabellerna.

Fotflyttningar, appellrörelser, vändningar, afståndsrättningar,

betäckningar och steg i olika plan.

Armarnas böjning, sträckning, svängning, (häfning) slagning

i olika plan.

Hufvudets vridning och böjning i olika plan.

Bålens vridning och böjning i olika plan.

Fötternas sträckning, knäböjning, lårens upphöjning.

Utfall (Balanceringar.)

Fria längd- och höjdsprång. Löpning (i krets, i kapp led-

vis). Krypgång, hög och låg löpning, tåmarsch, svigtgång, svigt-

hopp.

( Gard.

Fäktrörelser utan gevär (Marsch, passade.

( Vändning.
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4.

Språng med tillhjelp af staf (gevär,)

Språng med staf öfver remmar (vågräta stänger.)

Pommées öfver vågräta stänger.

(Hjulning.) (Klättring.)

5.

Ett led (med gevår);

Stötar, rak och låg,

Parader, rak och låg.

Stötar och parader med marsch.

Kortgard, stöt, parad.

(halfkort, helkort?)

Kolfstöt.

Bågmarsch med stöt.

Krypmarsch, smygmarsch, lågmarsch.

Tvenne led

Kontrafäktning.

6 .

(Utan gevär
^
indelning: 2.)

1) Udda höger omvänd er!

2) Båda framåt marsch! (Språng-—marsch!

3) Höger omvänd marsch ! -H- -^ . . . .

(Utan gevår
^
indelnmg: 2, 3, 4, 5.)

1) Åt venster helt (dubbelt) afstånd marsch!

2) Med stödkänning, framåt marsch!

3) Halt! Till flockar höger (venster, raidtåt) rätta er!

7.

(Med gevär, indelning: 2, 3, 4, 5.)

1) Framåt marsch!

2) Åt venster helt (dubbelt) afstånd, rättning
!
(under marschen.)



3) Till flockar rättning! (under marschen) Halt!

4) Flockar i ring front! Gard gevär!

6^9

8 .

Smygrörelsernas utförande beror till någon del af handvap-

nets olika konstruktion. De nu brukliga infanterigevären äro

genom sin längd obeqväraa både till fäktning och jägarerörelser:

språngmarsch, lågmarsch, sraygmarsch, krypmarsch, språng öfver

hinder, laddning och skjutning i olika kroppsläge m. m. Genom

ett ändamålsenligt förändrande af vapnet kunna dessa öfningar

betydligt förenklas och böra då till en del förändras.

9.

Som Sverges geografiska och numerära förhållande, mera

fordrar guerilla-krig, så torde snart större delen af arméen böra

inrättas på jägarefot; derföre torde i armen gevär

^

— midtåt,

ra. m. vara mest passande som initialställning.

10 .

I sin vidaste bemärkelse innefattar fältgyranastiken alla

fristående rörelser, kedjerörelser och förflyttningsrörelser, linie-

fäktning, jägarerörelser — samt simning och voltige.
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FORSLAG

OM

GYMNASTIKENS NYTTA OCH NÖDVÄNDIGHET

FÖR

SOLDATEN I ALLMÄNHET

ingifvet till stora reglements-komitén d, 0 Maj 1820.

I närvarande tid finnes väl ingen som icke inser huru nöd-

vändig exercisen är för en soldat; men få vilja erkänna nöd-

vändigheten och nyttan för honom af gymnastik. Detsamma

är också vanligtvis händelsen med hvarje ny sak; ty de fleste

vilja dömma deröfver, innan de i grunden känna den.

Gymnastiken har i everldeliga tider varit antingen med-

borgelig eller krigisk (civil eller militärisk). Den förra söker att

sätta kroppen i oberoende af sig sjelf och af yttre ting — den

andra söker att förmedelst yttre ting (såsom sabel, värja, hand-

gevär, lans, häst m. m.) sätta kroppen i oberoende af en annan

kropp och ett annat yttre ting. I förra fallet söker man att

hringa sin kropp under sin egen vilja; i det sednare att mot-

arbeta en yttre främmande vilja och sätta den under sin egen

vilja. Sålunda lär ju hvarenda rekryt först, att till viss del

föra sin kropp (genom ställning, balansmarsch, m. m.) och sedan

att medelst denne föra sitt gevär (genom afvexlande hand-

grepp)? Och sålunda blifver ju exercisen blott ett utbildnings-

medel, hvilket till ett visst syfte utvecklar så väl rekrytens

kroppsliga kraft som hans sinne, eller gifver så mycken bestämd-

het i rörelserna och så mycken rådighet i deras användande,

som är möjligt under hans korta öfningstid?

Alldeles samma syfte har gymnastiken i deras öfvertygelse,

som rätt förstå dess natur såsom medborgelig och krigisk. Att
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erkänna exercisens nytta, men bestrida gymnastikens, är således

en motsägelse. Gymnastiken kan t. o. m. blifva grunden till

hela vår försvarskralt genom införande af allmän kroppsuppfo-

stran och ungdomens öfning med vapen.

Men, svarar man, vår soldat har ju således gymnastik?-

—

Ja, han har det, såvida som all kroppsöfning med eller utan

vapen icke till sin natur är annat än gymnastik, ehuru stundom

onaturlig^ det vill säga, ehuru stridande denna gymnastik än må
vara emot Anatomiens och Statikens okullkasteliga lagar. Men
utan minsta afseende på dessa lagars ingripande i den regle-

mentariska kursen, kan man likväl fråga om soldaten bör hafva

en gymnastisk utbildning, som är lämpad efter hans allranöd-

våndigaste hehof såsom krigare och efter den stelhet och tröghet^

hvarmed ett strängt arbete i ungdomsåren, ett hårdt luftst^^ecks

inflytande och mängden af dålig och salt föda måste hehäfta

honom?

Fast vår soldat är i allmänhet frisk och stark som nordbo;

äro likväl denna helsa och styrka döda massor, som måste väc-

kas. Hvarföre skulle man annars behöfva börja hans exercis

på det sätt, som nu nödvändigt måste ske? Nordbon har af

naturen vida mer anlag för kroppsrörelser, än man i sednare

tider trott; ty den stora förändring i lefnadssättet, den förderf-

liga yppighet, som bland s. k. högre och lägre insmugit sig un-

der sednare åldrar, har gjort nordbon främmande fÖr sig sjelf

och sitt land, och okunnig om sina naturanlag. Man anser sö-

derlänningen ensam duglig till kroppsöfningar. Origtigheten af

denna tanke skönjes hos våra norrlänningar och lappar, hvilka

bebo ett ännu kallare luftstreck, och likväl på de brantaste

fjällen och starkaste forsar utöfva den högsta vighet, styrka och

mod endast i förlitande på den själsnärvaro, som de genom

vanan förvärfvat. Val äro innebyggarne i våra slättländer trö-

gare; men just derför behöfva dessa mera krigisk utbildning, än

de hittills fått. Denna utbildning kan ske endast enligt sanna

grunder, härledde af menniskokroppens lagar, ej efter godtycke,

tidvis förändradt. Svensken är i stånd att vinna denna kropps-

liga utbildning; och om min erfarenhet härom icke kan anses

gällande, vågar jag åberopa Hans Kongl. Höghet Kronprinsens
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nådiga yttrande dercfver^ på hvars höga befallning en afdelning

lifdragoner för fyra år sedan *) här i Stockholm undervisades i

gymnastik, och äfvenledes förflutne år ett större antal jägare

af landtregementerna vid lägret i Skåne, måste genomgå den

gymnastiska kursen, hvilka erhöllo deri större färdighet än någon

enda i allmänhet tilltrott dem.

Då det är afgjort, att exercis gifver soldaten mera krigisk

kropps- och förståndsbildning, oaktadt denna utbildning endast

vänjer honom, att, i en enda viss, bestämd ställning utföra af-

mätta handgrepp med geväret, och oaktadt nästan två tredje-

delar af dessa handgrepp tjena blott till salut för befälhafvaren

eller till grannlåt, att hvila eller bära geväret, (såvida dess ställ-

ningar rigtigt beräknas) och knappt mera än en tredjedel till

att föra det mot fienden, hvilket förmodligen borde vara huf-

vudsaken; så inser den fördomsfrie lätt, att soldaten genom en

ändamålsenligare utbildning skulle ernå mera krigisk duglighet.

Soldatens exercis i allmänhet utbildar honom hufvudsakligast

blott i armarne och i benen; men sjelfva kroppen förblifver out-

bildad, då likväl all förmåga, att röra sig som lefvande varelse

ursprungligen utgår från sjelfva kroppen, hvilken uti sig inne-

sluter alla lifsorganer: hjerta, lungor, lefver, njurar, o. s. v.

*) Utg. anm. Ehuru detta stycke i handskriften är öfverkorsadt, bibehålies

det här, emedan denna utstrykning kunnat ske, sedan skrifvelsen blifvit veder-

börande meddelad. Uttrycket »Kronprinsen» afser således Carl Johan. Här bi- ^

fogar Eörf, dessutom en särskild hänvisning till de gymnastiköfningar, som han

utom sin tjenst vid Gymn. Centr.Inst, ordnat för skolor i Lund, Malmö, Göthe-

borg, hvilka läroanstalters ledning sedan fortsattes af »skolprester» o. a. lärare,

i Stockholms storskola, i A. A. Afzelii läroanstalt (den första skola i Stockholm,

som upptog gymnastik såsom undervisningsämne), vid Kadettcorpsen, Lifdrago-

nerna, Lägret å Bonarps-hed, Ladugårdsgärdet, Svea Artilleri
; m. fl. försök att

öfvertyga den tidens sakkunnige om möjligheten att lära soldater o. a. fäktning,

linicgyranastik m. m.

**) Utg:s anm. Öfverkorsadt i handskriften. Hela detta »förslag» består af

tvenne delar. Den ena kortare utgör blott sjelfva den inbjudningsskrift, som med-
delades till den comité, hvilken då blifvit nedsatt för att utarbeta ett nytt exercis-

reglemente. Den andra vidlyftigare innehåller planen för de blifvande »exerci-

tiemästarnaStt öfningar och undervisning, som skulle utföras vid Centralinstitutet,

om förslaget antogs. Detta förslag hade dock ej den åsyftade verkan
;
åtmin«tone

föranledde det då, ingen åtgärd. Det reglemente, som comitén slutade år 1823,
uptog neraligen ingen gymnastik eller fäktning, (såsom sednare reglementen),
ehuru Konungen icke var obenägen derför, (ett ynnestprof, som L. aldrig kunde
glömma) och ehuru rikets då församlade Ständer syntes böjda att framdeles un-
derstödja läroböcker till spridande af kroppsuppfostran och vapenföring. Då
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Som all sann kraft gifver, enligt dess användande, hastighet

och uthållighet i rörelsen, och kraften endast uppstår genom en

viss likstämmighet mellan delarnas ansträngning^ då nu gevär,

packning, m. m. skola föras förmedelst kroppen, och man icke kan

antaga att soldaten alltid skall röra sig på jemn mark och på

exercis-platser; så behöfver han äfven andra öfningar än dem,

som ännu tillhöra reglementet, så vida han skall kunna röra sig

uthärdande, säkert och hastigt vid brådstörtande marscher eller

återtåg, i oländig mark, eller vid embarkering, debarkering o. s. v.

Den satsen att soldaten endast är en raachin kan blott

gälla i visst taktiskt afseende. Sednare tiders krigshistoria talar

högt dereinot; förnuftet och religionen vederlägger det ännu högre.

I det ögonblick soldaten med orubbligt lugn går döden till mötes

vissa delar af de tillhörande handskrifterna äro förskingrade, och andra finnas

omarbetade i duppletter, alla väsenteligen liknande Gymnastik- och Bajonett-

fäktnings-Reglementena af 1836, jerate bifogade lösa anmärkningar o. s. v
;
kunna

de efterlemnade papperen ej samtligen utgifvas i helt sammanhang. Efter den till

comitén ställda inledningen anföras derför här blott sådana stycken, som afvika

eller saknas i sisinämde tvänne reglementen; ehuru med större eller mindre

san olikhet kan slutas, att Förf. sednare förkastadt åtskilligt deraf, säkerligen

dock icke allt. Somligstädes träffas i handskriften den anmärkningen: »öfver-

fördt till reglementen» eller »upptagit i Allm. Grund.» Då för öfrigt endast min-

dre delar af hithörande handskrifter äro sammanhäftade, jemte en mängd in-

blandade anmärkningar och vårdslöst utförda teckningar ra. rn.
;
är det omöjligt

att med säkerhet bedörama huru mycket deraf kan vara tillfälliga förslagsmeningar,

eller sådant som författaren sjelf moget godgillat. Förf. säger sig trenne gånger

hafva omarbetadt sina skrifter, för att minska priset genom fortsatt utsoffrande

af det väsendtligaste. — I språkligt afseende äro reglemeuterna af 1836 både

enklare och bestämdare till kommando-ord o. a. uttryck än detta äldre för-

slag af 1820, som ännu i mycket vittnar om sakens barndom. De äldre af-

handlingarne äro till en del utförligare; ehuru de kallas »mfecfnmy» till bajonett-

fäktning, till liniegymnastik, till värjföring, till sabelhuggning o. s. v. Äfven

handskriften till gymnastikreglementet af 1836 innefattar några öfningar, som
måste uteslutas på grund af den ytterligare förkortning, som öfverbefälet då

önskade. Det höga öfveriuseende, som L. sluteligen fick 1836 vid utgifvandet

af Reelementerna, gagnade nämligen sannolikt derigenom, att det satte en gräns

för författarens oupphörliga omarbetningar, och påskyndade tryckningen. Men
lika oskadliga voro dock ej vissa af de förkortningar och uteslutningar, som
vederbörandes egenmägtighet tillät sig i sista hand, vid detta tillfälle. Ur Gym-
nastik-reglementet uteslötos bland annat beskrifningen af några utgångsställningar;

ur Bajonett-reglementets tabeller uteslötos spetsens öfverflyttuingar för gemen-

skapen. Det lista tempo af »Gard—gevärr!» (mom, 46 jemfördt med 86, 87, 89,

115) iörändrades till likhet med det då gällande »Till— anfall—gevärr!» d. ä.

(motsatt till den rätvinkliga fotställning, hvnrvid L. fäste så mycken vigt, till enhet

i gymnastik och fäktning) med spetsig vinkel, och utan ansigtets framvridniug

o. 8. V. Jfr. Exercis-reglementets förändring d. 11 Mars 1836. Derigenom stördes

till en del det stränga samband mellan gymnastik och fäktning, som kostat L.

mångårigt arbete.
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är han minst en machin. Det är blott vankunnigheten eller

despotismen, som kan tilltro sig att tvertemot Skaparens alls-

mägtiga planer, befalla menniskor att i vissa förhållanden upp-

höra att vara men niska.

Den franska revolutions-arméens segrar, undergången af

Fredrik den andres i machinligt hänseende idealiska här, och

Tysklands befrielsekrig hafva enhälligt kullkastat denna för ett

sjelfständigt folk förnedrande sats, såvida folket sjelf i landets

högsta nöd utgör landets högsta krigsstyrka. Man säger kanske

att det var dessa segrande härars anda^ som verkade deras fram-

gång, och man har rätt; men hvad är a7ida hos soldaten annat

än ett persoidigt sträfvande för ett allmänt bästa. Och kan en

machin hafva denna anda? — All samling af kraft förutsätter

nödvändigheten af ordning, och ordningen fordrar ovilkorlig

lydnad. I hvart sammanlefnadens förhållande måste denna

ordning och lydnad finnas; men efter denna grundsats, är

ju öfversten äfven ofta en machin, såvida han också ome-

delbarligen står under en högre vilja. Huru skulle väl ett fält-

slag utföras, om soldaten i vidsträcktaste mening alltid vore blott

machin? Hvarföre heter det då, just i det afgörande ögonblicket:

»Gören ert bästa!» — Kan befälet säga soldaten förut alla de

händelser, som skola inträflfa under drabbningens hetta på den

punkt, der han står? I motsatt fall måste soldaten stundom

sjelf kunna handla, när det som mest gäller att göra sitt bästa.

Derföre äro ju också de soldater alltid pålitligast, som oftast

varit med i slagtningar, icke fÖr deras trohet och mod
; ty den

oerfarne kan äfven hafva dessa dygder, utan fÖr deras vana,

rådighet och skicklighet. Högsta befälhafvarens order till en

krigshär under drabbningen kunna anses som Regentens ser-

skilta befallningar till sitt folk; alla måste lyda dera; men en-

hvar verkar på sitt eget sätt, på sin egen punkt, blott indivi-

duelt, och efter sin enskildta ställning; men likväl beständigt

till det stora Helas, nemligen statens eller krigshärens bestånd.

Om soldaten än skall handla i massa., behöfver han likafullt

enligt föreuämda skäl personlig förmåga och redighet; ty hvad

blir af det hela, om dess delar icke svara mot det helas syfte?
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Man har i sednare tider ansett möjligt att till någon del

vänja sjelfva linie-trupperna vid jägare-exercisen, hvilket är ett

hemligt erkännande af nödvändigheten att individuelt utbilda

linie-soldaten ; ty hvari skiljer sig nu annars jägaren från solda-

ten, om ej genom bådas olika sätt att handla, den förre enskilt^

den sednare i trupp.

Då vi hvarken hafva så stora massor af krigsmän, som

våra mägtigare grannar, ej heller medel, att, likasom de under

fredstider, under hela året exercera många tusen man, gar-

nisonstroppar; så böra vi tvifvelsutan göra vår lilla styrka

så mycket mera användbar, under den korta öfningstid, då

vi årligen kunna samla henne. Genom en vidsträcktare gym-

nastisk utbildning befordras detta syfte till en del, och deri-

genom blifver äfven soldatens paradexercis både ledigare och

vackrare för dens öga, som med exercisen åsyftar något annat

än en lefvande petrijication., eller också ett lÖst ytligt prål.

Soldatens gymnastiska öfningar böra vara noga inskränkta till

hans nödvändigaste behof, på det han som rekryt må hinna

genomgå desamma, och med så liten apparelj, att den utan

betydlig kostnad kunde anskaffas. Ar karlen svag, får han

mera kraft genom dessa öfningar; är han stark, lär han sig

att rätt använda sin styrka. Ja, härtill kommer ännu ett vig-

tigt skäl: vår soldat, hvars lynne i allmänhet är tungsint

och hemsjukt^ får under en längre overksamhet i krigstider, ofta

så kallade fältsjukdomar, hvilka olyckor stora härförare i andra

länder, och i sista fälttåget vår stridande Konung vetat före-

komma. Förbättrad föda, stränga marscher, vexlande stationer

m. m. kunna väl förebygga sådant; men icke kunna dessa ske i

vårt glest bebodda land under svåra snöfulla vintrar.

Rörelse och vexlande sysselsättning äro likväl de hufvud-

sakligaste läkemedel för dylik tungsinthet. Rigtigt afpassade,

muntrande och underhållande kroppsöfningar äro derföre vid en

dylik fälthvila af allrayttersta nödvändighet. Namnkunnige

fältherrars efterdöme i. denna sak och lärde läkares bcmärkningar

deröfver hafva redan fullkomligen besannat henne.

På grund af ofvanberörde skäl får jag äran hos Herrar

Kommiterade föreslå införande af några få öfningar, hvilka re-
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kryten borde åläggas att genomgå, och att äfveii som soldat

framgent vid hvarje möte upprepa. Här är icke fråga om de

gamla soldaterna, utan blott om de yngre, samt om tillkom-

mande rekryter.

Visserligen äro dessa inskränkta öfningar likaså litet till-

räckliga att harmoniskt utbilda soldaten, som den vanliga exer-

cisen är otillräcklig för en högre krigsutbildning; rnen de un-

derlätta dennas syftemål, att häfva den råare naturen i rekry-

tens väsende. Skulle Herrar Kommiterade anse detta förslag

enligt med sina egna åsigter, skall jag hafva äran att på Öf-

verenskomna dagar i Kongl. Gymnastiska Central-Institutet låta

visa de öfningar, som jag anser nödvändigast för ofvan anförde

syfte, och om så påfordras, sedermera ajlemna noggrann be-

skrifning deröfver, till exercitiemästares ledning; och på det mö-

dan för dem må blifva lättare, skola öfningarne till en stor del

så beräknas, att de på led kunna göras med flera man på en

gång. Detta kommer att på intet sätt behäftas med några ut-

gifter i anseende till mig; ty det är min undersåtliga pligt, att

arbeta enligt Hans Maj:ts nådiga befallning och syfte, att ifrån

härvarande Central-Institutet erhålla gymnastik-instruktörer för

hela landet.

Stockholm den 6 Maj 1820.

I,ing.
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Gffmnasiih fih* Mrif/smuH och Sho--
Soä*^ till ledning för Exercitieinästarne. Första delen af den

gyinnastika Rörelseläran innefattar den pedagogiska eller med-

borgerliga gymnastiken.

1. Gymnastikens syfte är att iHgtigt utbilda mennisko-

kroppen medelst rigtigt bestämda rörelser.

En kropp kallas rigtigt utbildad^ när alla dess delar äro

i så fullkomlig likstämmighet sinsemellan^ som möjligt är, med

dess ärfda anlag eller förvärfvade svagheter.

2. Som det är nödvändigt, att soldaten skall kunna /öm
sin kropp på det sätt, att han medelst denne må kunna föra

sitt vapen; så behöfver han att lära sig kroppsrörelser, som

han icke förut kunnat; All exercis blifver således gymnastik.

Följaktligen är gymnastiken både krigisk och medborgelig (mili-

tärisk och civil). Båda hafva ett och samma syfte (frihet, sjelf-

ständighet) men den medborgeliga måste alltid föregå den kri-

giska.

Den förra syftar att sätta kroppen i oberoende a/ sz/ sje/

och af yttre ting, således under vår egen vilja.

All exercis är visserligen ett slags gymnastik; ty karlen

lär dymedelst att göra vissa rörelser med sitt vapen, nämligen

medelst vissa rörelser och ställningar beverkade af hans kropp;

men dessa syfta icke till fullkomlig likstämmighet mellan kropps-

delarne, och blir således ganska ensidig. Gymnastiken deremot

fordrar liksidighet i allt, af gimndsats således äfven i sådant

som kan synas oväsendtligt.

3. Då krigaren icke får hvila, eller upphöra att anstränga

sig, när han sjelf vill, utan när yttre förhållande tillåta det;

så måste hans styrka icke bero blott af några bestämda hand-

grepp, vändningar, o. s. v. utan af hans hela kroppsliga för-

måga; ty den hvilande ledamoten i menniskokroppen skattar

till den verksamme, såvida den förra har någon kraft att aflåta.

4. Den nordiska krigaren är visserligen ännu frisk och

stark i dessa ords allmänna betydelse; men denna helsa och

styrka äro döda massor, som måste väckas
;

ty strängt arbete

i ungdomen, en mindre god föda, köldens våldsamhet 'm, m.
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gör honom skenbarligen stel och trög, oberäknadt allt hvad

samtidens veklighet och laster medföra. Af Skaparen har han

äfven i kroppsligt afseende icke blifvit mera vanlottad, än söder-

länningen, hvilket bäst skönjes då man jemnför innebyggaren

i de nordligaste och i de södra landskaperna af Sverge.

5. Sjelfva paradexercisen blir genom gymnastik ledigare

och vackrare. Och då några få veckors öfning kan gifva re-

kryten mera krigisk hållning och själsnärvaro, fast hans exer-

cis inskränkes till några få handgrepp och saluter; så måste

han hastigare vinna ännu högre färdighet genom en ändamåls-

enligare utbildning.

6. I afseende på krigarens helsa, så väl under läger som

hufvudsakligen under ett krig, är gymnastiken ett af de säkraste,

och likväl det minst kostsamma medel att bevara densamma,

hvarför också alla stora härförare låtit under vinterlägren öfva

sina soldater i fäktning, dans, m. m.

Vid bivuakering i ett hårdt klimat äro dessa öfningar af

högsta nytta, och ännu mera i moraliskt och i fysiskt afse-

ende oumbärliga i ett vinterläger^ der vår krigare af hemsjuka

och stillavarande vanligen får äfven fältsjuka och andra farsoter.

Soldaten kan som utpost göra mångfaldiga rörelser helt allena,

utan att behöfva lemna sitt vapen, och blottställa geväret för

väta ra. m.

Rekryten får derigenom i hast förmåga att eftertänka

hvad som skall göras, och lystra till kommando-orden, hvilka

ofta äro sammandragna (?). Den tröge väckes, den häftige hej-

dar sig. Båda vinna derigenom klarare medvetande om hvad

de förmå och hvad de ej förmå.

7. Instruktören bör noga vaka deröfver att hvarje karls

rörelser icke allenast verkställas i takt efter kommando, utan

äfven tillse, att rörelserna hafva sannt militäriskt, uttryck och

att de verkställas efter den /orm, hvarunder de här äro beskrifna.

8. Rörelserna böra afvexla, och icke en och samma öfning

mångfaldiga gånger återtagas; ty deraf uppstår trötthet och

sinnesnedstämning hos karlen, hvilket alltmera nedsätter hans

inre kraft.

Ling, 111, 41
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Icke heller böra öfningarne, ehuru afvexlande, rigtas åt en

enda af kroppens hufvuddelar, (t. ex. blott åt armar, ben eller

blott åt bål och hufvud o. s. v.)
; ty derigenom förfelas gymna-

stikens hufvudsyfte, som är att ernå likstämmig utbildning i

alla kroppens delar; och samma menliga följder uppstå, som i

sista mom. äro anförda. Alla öfningar, hvars utförande åt

båda sidor tillåtes af exercisreglementet, böra idkas lika mycket

eller mer åt venster än åt höger. — —
9. Allmänna ordningen för rörelserna vid deras uppställ-

ning i detta reglemente är tagen af kroppens yttre afdelningar:

Hufvud, hål, armar och hen *). Men ordningen emellan de olika

rörelserna för hvarje serskild afdelning af kroppen är lämpad

efter den större, och större inverkan, som hvarje rörelse har på

någon af nämde kroppsdelar. Likväl bör instruktören icke följa

denna ordning, och ensidigt låta öfva en enda kroppsdel på en

och samma öfningsstund, utan härmed förfara i den ordning,

som efterföljande Kommando-, Instruktions- och Dag-Tabell an-

tyder. Hvarje dagöfning bör bilda ett Helt genom sin samman-

sättning.

Nämde Dagtabell har endast allmän användbarhet, och bör

icke uteslutande följas, hvårföre instruktören har att sjelf iakt-

taga, när förändring dervid bör äga rum; nemligen vid sådana

tillfällen, då rekryten antingen behöfver noggrannare genomgå

de enklare rörelserna, eller då han medelst bättre anlag och flit

är i stånd att hastigt öfvergå till svårare rörelser.

Hela truppen kommer väl högst sällan, åtminstone första

året att göra rörelser med duhhla stöd.

10. Alla dessa rörelser måste hafva äfven ett nära sam-

band med menniskokroppens fordringar, och instruktören bör

noga afse detta; annars fordrar han antingen för mycket eller

för litet af olika personer. På grund häraf bör han indela re-

kryterna i klasser, och efter behof oftare genomgå de rörelser,

som orätt verkställas.

Oöfvade rekryter skola indelas i mindre eller större klasser,

hvilka efter behof serskilda gånger genomgå de rörelser, som

*) Utg:s anm. Af ofvan aogifna skäl anföras i det följande rörelsernas bi-

skrifniugar likväl utan någon sådan bestämd ordning inbördes.
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orätt verkställas. Likväl böra dessa klasser alltid uppställas i

led; och enskildt öfning bör endast äga rum, när hos karlen

finnes ovanlig stelhet, öfverdrifven häftighet eller tröghet. —
11. Korta rastestunder böra stundom leinnas truppen, hvar-

under den må äga rätt, att med dans, sång eller annat gyckel-

spel uppmuntra sinnet, och dymedelst lätta blodomloppet. Men
under öfningarna må aldrig gyckel tillåtas.

När truppen arbetat samfällt högst en fjerdedels timma (fäkt-

ning ännu kortare) bör den få rasta, springa omkring, och hurra

några minuter, innan den åter börjar öfningarna.

12. Ingen rörelse får ske med nedsänkt eller framskjuten

haka eller nedfällda ögon. Enhvar bör se ‘rakt fram för sig;

och när dubbelstöden stå i halft höger och venster om, böra de

se på hvarandra; annars blir deras anläggning å den rörelse-

tagande icke lika i tid och kraft. Hufvudets hållning reglerar

hela kroppens, hufvudets och bröstets hållning är derför det

allravigtigaste af soldatens ställning; ty hvarje fel i dessa delars

hållning medför felaktigheter i nästan alla andra kroppsdelar.

Ryggens och halsens böjningar och vridningar böra små-

ningom förökas^ men armarnas sträckningar och svängningar

göras ifrån början så fullkomligt och bestämt, som karlen förmår.

Manskapet bör sluteligen vänjas att göra böjningar, sträck-

ningar, häfningar, vridningar o. s. v. med vapen i hand, för att

i kölden som utposter eller under bivuaker kunna hålla sig

varma, utan att lägga geväret från sig, eller väta det, m. m. In-

struktören underrättar dem om nyttan af detta. Likväl böra

do erinras att i stark köld börja med lindriga rörelser, och små-

ningom öfvergå till starkare, sedan de hunnit blifva någorlunda

jemnvarma.

De tvenne första dagarne af hvarje möte böra de soldater,

hvilka såsom rekryter året förut hafva genomgått fältgymnasti-

ken, tillhållas att upprepa alla rörelser utan stöd, och om så

medhinnes kunna äfven rörelser med enkelt stöd genomgås.

13.

De allraenklaste öfningarne äro likväl ganska vex-

lande. Derför måste ingen föraktas eller anses som öfverflödig.
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Följande slag kunna verkställas både med och utan yttre medel:

Axel- Armleds- Armbågs- Bröst- Ben- Fot- (Vrist-, tå-) Höft-

Hals- Handleds- Knä- Kors- Lår- Ljumsk- Mag- Rygg- Sid-

rörelser. Af sammansatta rörelser äro dessa de enklaste och

vigtigaste: Gång, Löpning, Språng (Hoppning), Balancering.

14. Gymnastik-rörelser betecknas genom höjning^ sträck-

ning, vridning, häfning, sänkning, spänning, rundning *) slut-

ning, delning m. m.; men allt detta är blott Tzam/i, hvilka stun-

dom sammanfatta de olikaste yttringar, t. o. m. uti olika delar.

Således äro rörelsernas verkliga slägter vida talrikare; ty man

måste skilja mellan naturens krafter och språkets uttryck.

15. Rörelserna kunna icke här benämnas efter deras inre

verknings-sfer, utan efter deras yttreform, d. v. s. efter den största

höjning eller sträckning, som hvarje ledamot bildar. Således

benämner man armarnas eller benens höjning eller sträckning i

*) Utg:s anm. I detta äldre förslag äro henämningarne o. d. mindre be-

stämda än i Keglementerna af 1836. Det är bekant, att den nu brukliga ter-

minologien utbildades sednare, egentligen af L:s äldsta lärjunge Branting. I

början begagnade L. vanligen helt tillfälliga namn, såsom följande, hvilkas nu-

varande motsvarigheter tillika anföras mellan parentheserna : »Fyrstegsrörelse»

(d. ä. Spännböjande 2-Armböjning med tvenne stöd), »Refbensspjäll» [Stödgång-

stående Sidböjning), »Bröstsup» [Häfstående Bröstspänning), »Pumpningen» [Sit-

tande Bröstlyftning, med kuästöd af rörelsegifvareu), »Knä i Rygg», likasom den

föregående äfveu kallad »Bröströrelse» [Sträckbågsittande 2-Armböjning med knä-

stöd af Rörelsegifvaren), »Famningen» [Famnstående 2-plan-Armböjning], »Räf-

saxen» (Krokhaljliggande 2-Knä-delning), »Slagtningen» [Krokhalfliggande 2-Knä
nedtryckning), »Lyriska Scenen» [Höggrensittande Eöftrullning vanligen ledd med
en lustig sång af flera Rörelsegifvare o. a.), »Saltbärare» [Stupstående Ryggres-

ning med stödens armar korslagda på ryggen) »Skärselden» (??). »Hufvud» (Si«-

ende aktiv Hufvudböjning), »Grisben» [Halfsittande Knäböjning t

)

»Stora pressen»

[Motgrenstående Mag-Ländtryckning) »Målning» [Krokhalfliggande Grenrullning),

«Fästmansrörelscn» [Höggrensittande 2-Bendelning), »Flygningen» [Stående 2-Arm-
rullning) m. m,, som ej här kunna anföras. Många rörelser hade dock inga

serskilda namn. För ungdomens öfningar begagnades en äudlös mängd af mer
eller mindre obestämda benämningar, mest handlingsord såsom »Wäfva», »Warpa»,

»Spinna», »Tvinna», m. m., synnerligen om rörelsen kunde antaga art af lek.

Likväl erkände L. otjenligheten af dylika obestämda benämningar. Derför upp-

tog han åtskilligt af B:s terminologi, som denne småningom förbättrat och ord-

nat. I detta förslag förekomma bland annat följande äldre uttryck, sora i re-

glementerna ej mera begagnas: Fältgymnastik, Liniegymnastik, Regementsgymna-
stik, Subjekt, Halsvinkling, Bålvinkling, Armuppvinkling, Handräckning d. ä. stöd

»på en punkt, pä flera». Kedja [Långkedja, kortkedja, dubbelkedja). Enkelt [dub-

belt) afstånd mellan fötterna. Åtskilliga stående armrörelser, såsom armsträck-

ning uppåt, armuppböjning, armslagning m. m. betecknas ofta med det gemen-

samma namnet »bröströrelse.» Orden »rullning» och »rundning» hafva olika be-

tydelser o. s. V, Uppställningssätten anföras sällan. Likaså förekomma blandade
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ett visst plan: Armrörelser^ Benrörelser o. s. v. Annorlunda

är förhållandet med bålens rörelser, hvilkas vinklar egentligen

härröra af ryggradens böjningar eller vridningar (framåt, bakåt

eller åt sidorna); ty bålens större yta gör, att dess rörelser fått

i allmänna talesättet sex afdelningar, neml, bröst och mage,

rygg och kors, samt höger och venster sida; och efter dessa all-

männa benämningar indelas bålens vinklingar här. Afvenledes

blifva alla halskotornas böjningar framåt, bakåt eller åt sidorna

benämda Hufvudrörelser

;

emedan hufvudet endast genom dessa

leders vinklar kan förändra sin rigtning till bålen.

16. Men likasom vi kalla den rörelse, som sker i ländko-

torne. Ryggrörelse, sä kalla vi bandens pronation och supination,

Handledsrörelse, utan afseende på underarmens deltagande. Höft-

ledens synbarligen väsentligaste rörelser göras framåt, bakåt,

inåt, utåt, ut-framåt, och genom vridning utåt. Ingen rörelse

kan dock ske med ett ledamot, utan att kroppens öfriga delar

till en viss grad allmäyit deltaga deri; men den ledamot, hvars

vinklar hufvudsakligast förändras, är det, hvarefter rörelsen bör

benämnas. Armarna äro kroppens naturliga häfstänger vid bål-

rörelser .och balancering m. m. — —

17. Gymnastik är vetenskapen om likstämmig utbildning

af menniskokroppens olika delar. Hen indelas i fyra hufvud-

delar, nemligen den Medhorgeliga, Militära, Medicala och den

Astetiska.

med de uttryek, som reglementerna ännu bibehöllo, följande kommando-ord: Rätta

er! (d. ä. lika med wställning» enl. Gymn. Regi. mom. 61^ 95, för att återgå

till grundställning), Ömsa led! Ryck upp! Ryck ut! Framför hetäck! Bakom he-

täck! Armvinkling ett! tu! Slut! [Slut till ! Fäll! Fall! {Sitt!) Kör!
Kedja!—Färdigt ställ! Utgångsställning ställ! eller Stälining ställ! [Stöd ställ!

vid bundna rörelser) vanligen för utgångsställningar af ett tempo, Uigångsställ-

ning ställ! tu! eller Ställ eit! tu! för flera tempo. Tag Ställning! för knästående

och stupfallande utgångställningar o. s. v.. Höger fot rätt fram, Höger fot en-

kelt [dubbelt) afstånd fram!—Höger fot framåt (bakåt, utåt, till sida) ställ \ o. s. v.

Höfter stöd! stundom i stället för Höfter fäst! Till olika rättningar: Enkelt

[hälft) och dubbelt [helt) afstånd marsch! o. s. v.

I ännu äldre utkast äro dock uttrycken vida mera olika; såsom Enkel [dub-

bel) distance marsch ! Fötterna slut ! Händerna i sidan

!

För återgång till grund-
ställning nyttjas oftast Midi—åt o. s. v.

Anm. Frågtecken (?) i texten angifva otydligt skrifna ställen eller sanno-
lika skriffel.



646

Den Medborgeliga söndras i två hufvuddelar: med utan

macbineri. Den sednare innehåller de flesta förberedande öf-

ningar, på stället. Båda innefatta liksom alla andra lifsyttringar:

1) rörelser på stället 2) rumförändringar 3) sammansättning af

rörelser på stället med rumförändring.

18. Förberedande öfningar äro nödvändiga, icke blott såsom

förvaringsmedel mot skador, utan äfven för att fortare befordra

starkare rörelser. De flesta af dessa förberedande öfningar kunna

verkställas utan minsta hjelp af machineri, och kallas derför

Liniegymnastik.

Dess fördelar äro 1) att de äro så enkla frörelserna) att

den dummaste rekryt måste kunna inledas i dem allt högre och

högre, 2) att de utan afseende på lokal eller mark kunna ut-

öfvas på hvad ställe som hälst, 3) på samma tid, samma rö-

rörelser kunna verkställas med större antal rekryter, 4) att re-

kryterna vänja sig att liktidigt, dock i rena tempo, röra krop-

pens olika delar 5) samt att de få verklig jemnvigt och bestämd-

het i sina rörelser, och i följd deraf få kroppen fullkomligt under

sin vilja; 6) hjelpsamhet och sannt kamratskap, finkänsla af

alla sina rörelser, 7) munterhet genom omvexling och deraf föl-

jande lättare blodomlopp, om den rätt användas med måtta och

liflighet; men utan tröttande tidspillan 8) att de spara munde-

ringen. Derför är den f. n. lättast att införa i Arméen, och ett

medel, att genom Arméen införa kroppsuppfostran i Gymnasier

och skolor. — —
19. Vid rekryters behandling bör man iakttaga, hvilka

yrken rekryten mest idkat: om onaturlig stelhet i fingrarna visar

sig m. m.; emedan de mer eller mindre ensidiga kroppsställningar,

som hans arbeten fordrat, olikstämmigt utvecklat hans kropps-

delar, och man i följd deraf, fÖr att återfå likstämmighet, huf-

vudsakligen måste arbeta med de svagare och stela delarna.

Afven måste iakttagas vid rekryters uppställning till rörelser, att

de komma att arbeta tillsammans, hvars kroppar äro någorlunda

lika utbildade, likväl så att alltid de karlar, som äro ungefär-

ligen lika långa, verka tillsammans.

Rörelsernas styrka gradueras, början sker med de svagare;

och öfvergången till de starkare sker småningom. Samman-
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sättningar af skilda delars samtidiga öfning undvikes alldeles i

början.

20. Som rörelser utan machineri beqvämligast kunna ske

på öppna fältet med ett större antal personer, och utan olä-

genhet öfvas när och hvar som helst vid öfningsläger och fält-

tåg; så har denna gymnastik äfven fått namn af Fältgymna-

stik. Dess rörelser utföras dock på ett enda led, eller med större

öppning mellan tvenne leder. Undantag derifrån äro de rörel-

ser, som utgöra rumförändring. Språng göras med flera led på

stora öppningar. Dubbla stöd erfordra tre slutna led. För öf-

rigt behöfver hvarje rörelse sin serskilda uppställning af ledet,

antingen i front eller i flanque, med olika betäckning m. m.

21. Om uppställning måste verkställas på flera led, böra

de vara öppnade. Vissa öfningar fordra dessutom halft, helt

eller dubbelt afstånd, andra fordra betäckning framåt eller bakåt

af udda rotar. De flesta fristående rörelser och rumförändringar

kunna göras i flanqueställning, andra i frontställning; men blott

få rörelser utan stöd göras i halft höger (venster) om!

22. Hvarje rörelse skall hafva sin egen utgångsställning,

hvilken noga intages på särskildt kommando. Derefter följer ut-

förandet (till slutställningen) med sina särskilda kommando-ord.

Derefter återgår man till utgångsställningen o. s. v., vexelvis

upprepadt.

23.

Rekryternas Fältgymnastik fördelas och verkställes i

följande trenne afdelningar. Första afdelningen innefattar alla

rörelser utan stöd. Ändra afdelningen alla rörelser med enkelt

stöd och kedjerörelser. Tredje afdelningen alla rörelser med
dubbelt och sammansatt stöd.

Itörélser utan stöd.

Grundställning och vändningar enligt Exercis-Reglementet

3:dje afdelningen för Ärméens Jägare.^ dock bör i början ej af-

seende fästas derpå, om rekryten rigtigt intager denna lediga

ställning och gör vändningarna väl, hvilket just genom fristå-

ende gymnastiken skall erhållas.
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24. 1) Enkelt och dubbelt afstånd mellan fotterna a) rätt

fram, midt framför hvarandra b) i rät vinkel 2) Fotternas flytt-

ning till sidan och tillsamman (i flanque) — Appellrörelser

a) i front b) i fyra plan från halft höger om.

25. Till intagande af den mindre armböjningen med våg-

räta underarmar, kommenderas: Armar halft uppåt—böj! (1

tempo.) Ofverarmen lodrät, sluten till sidan, underarmen upp-

föres, och stannar i rät vinkel mot öfverarmen. Derefter kom-

menderas :

1) Fingrar böj! 2) sträck! 3) Samma Ett! Tu!

Vid l:sta kora:-ord: knytes handen helt svagt och vid 2:dra

kom:-ord: utsträckas fingrarna starkt. Dessa båda rörelser upp-

repas sedan vexelvis på temporäknmgen Ett Tu.

Ånm. Denna rörelse verkställes i fyra olika planer, tum-

men upp, ner, utåt, inåt.

Half Rotering.

Handen sträckt vrides utåt och inåt efter räkning.

Hel Rotering (Handleden.)

Handen vrides i cirkelform kring handleden, fingrarna böjda

i sin naturliga ställning. Anm. Alla dessa rörelser verkställas

med armarna halft uppböjda. För att återgå till grundställ-

ningen kommenderas: Midtåt!

26. [Famnstående 2-plan-Årmböjning ').

Armar framåt—sträck! 2 Tempo.

Armar bakåt fÖr! 1 Tempo.

Det lista komtords 1 tempo likasom armar uppåt höj!

*) Uig;s anm. Då texten blott undantagvis anförer en benämning öfver kom-
mando-orden; har utg., till läsarens underlättnad mellan parenthes bifogat de nu

brukliga namnen i de fall, då sådana vetterligen finnas. Det här anförda namnet i

är dock ej fullt rigtigt, dels emedan det plägar förutsätta en »rörelsegifvares» mot-

verkan, dels emedan rörelsen då antages, börja med utsträckta armar, hvilket

nogare plägar iagttagas i sjukgymnastiken. Det gemensamma och väsenteliga

är rörelsetagarens sträfvan utåt. Likaledes i det följande äro de uppgifna namnen
sällan rätt träffande, emedan vissa rörelsers utförande undergått mindre förän-

dringar. Dessutom är redan anmärkt, att uttrycket Famn ra. m. genom miss-

bruk vanligen utmärker slutpunkten, icke utgångsställningen. Det vore väl rät-

tare att söka använda reglementets beslägtade terminologie; men detta är dock

svårare i vissa fall. Jfr. II kommandotabellens 5:te armrörelse. Enligt till-

hörande teckning göres utfallet i följande N:o 30 rätt framåt från grundställningen.
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Vid 2:dra tempo utsträckas armarne rätt fram vinkelrätt

mot kroppen, fingrarna slutna och fullt sträckta, handens insida

nedåt vänd, och tummar och fingrar slutna. Vid 2:dra kom:-ord

utföres något långsamt armarne (sträckta) åt sidan med bibehål-

lande af räta vinkeln mot kroppen. Efter räkning återgår man

sedan vexelvis till utgångsställningen och slutställningen.

2*T. {Gångstående — — ?).

Höger (venster) fot framåt ställ!

Vexelvis på tå långsamt—häf!

Byt om ställ!

Vid r.sta kom:ordet flyttas foten rätt framåt, nära tvenne

fotlängder. 2:dra koimord. verkställes efter räkning i fyra lång-

samma tempo utgörande främre hälens höjning, sänkning, den

bakres höjning, sänkning. 3:dje komiordet utföres i tvenne tempo;

venster fot framställes först.

28. (?— —?).

Höfter fäst!

Axlar bakåt—för!

Rekryten fÖrer sina axlar lindrigt tillbaka; men i öfrigt

bibehåller sin ställning. I följande tempo återgå axlarna sjelf-

mant till deras vanliga ställning utan att karlen framdrager dem

ytterligare.

29. 1. Vridning med slutna fotter och utåt sträckta armar.
2. (Famngrenstående Kastvridaing.)

1) Fotter slut!

2) Armar utåt sträck!

3) At höger (venster) långsamt—vrid!

Anm. Med fotterna ställda till sida kan rörelsen utföras

hastigt i tvenne tempo, med uppehåll i blindtempo deremellan.

30. 1, {SträcJc-utfallstående Framåtböjning.)

2. {Sträck-utfallstående dubbel Armsträckning vexelvis uppåt och xitåtf)

1) Udda luckor betäck!

2) Armar uppåt sträck

!

3) Venster fall—ut!
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4) Framåt långsamt böj!

5) Långsamt uppåt sträck!

Anm, Ryggböjningen blott ända till vågrätt plan (till star-

kare böjning kommenderas: Hufvudet nedåt, framåt—böj!) främre

knäts böjning oföränderlig under rörelsen.

I samma utgångsställning kunna arinarne böjas och sträc-

kas (uppåt eller utåt), hvilket bör ske med kraft och hastig-

het. —
31 Utfall med Vridning.

1) Udda luckor betäck! Halft höger om!

2) Höfter fäst!

3) Venster fall—ut!

4) Till venster långsamt vrid!

.32. 1. {Famn-utfallstående 2-Armslagning.)

2. {Famngångbågstående 2-Armslagning.)

3. [Famngående 2-Armslagning med halfva steg.)

4.

[Famngående 2-Armslagning med tretalet, blindtempo i jemna steget.)

1) Udda luckor betäck!

2) Höger om!

3) Armar utåt, venster fall—ut!

4) Armar framför—böj! Sträck!

Anm. Samma armrörelse göres med det mindre afståndet

mellan fötterna och bakåt böjd kropp — eller under marsch

med något afmätta takter.

33. I. [Räckstående 2-Armsvängning vexelvis uppåt och framåt.)

2. [Räckstående 2-Armböjning. *)

1) Udda luckor betäck!

*) Utg:s anm. Dessa tvenne namns synonymer behöfva väl ej här upprepas,

utan mehn för tydligheten. Utgångsställningen i den sednare enl. Gymn. Regi.

mom. 109, slutställningen enl. Regi. mom. 98. Bland handskrifterna förekomma
vårdlöst utförda teckningar (med eller utan anmärkningar) till. en del förestäl-

lande desamma rörelser, som upptagas i Gymn. Regi. 1836. Ofriga teckningar

af fristående rörelser återgifva följande öfningar, meräudels utan bifogade namn,

hvarföre de af utg. anföras med deras nu gängse benämningar: Stående hufvud-

rullning med hÖftfäste — Sträckgrenvändstående framåtböjning. — Att stående

på ena benet uppböja knäet »framåt eller utåt», med höflfäste — Halfstående

fotuppböjning bakåt. — En utfallstående inledning till armarnas simrörelser.

Sträckvriststödjande och Sträcktåstödjande bakåt-Ryggböjning. Atskiliiga inled-

ningar till Språng o. s. v. För öfrigt märkas följande benämningar : »Utfall med
rotering» förmodligen på hälarne till vändning af 180°, samt »vexelutfall» (på
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2) Armar framåt sträck!

3) Armar Sväng, ett! tu!

Anm. Axlarna framdragas ej, oaktadt armarnas framåt-

sträckning. Svängningen sker med raka armar vexelvis uppåt och

framåt. Från samma utgångsställning (framåt sträckta armarj

kunna de hastigt ryckas bakåt till samma ställning, som i l:sta

tempo af armsträckningar.

{Sträck-utfallståendc Bokåtböjning.)

1) Udda luckor betäck!

2) Armar uppåt sträck, venster fall ut!

3) Långsamt bakåt böj!

4) Uppåt sträck!

34. När karlen lärt enkel fotflyttning framåt, och att häfva

sig på tårna och böja knäna, bör han lära sig att med lyftade

hälar utföra fotflyttningen, hvilket räknas i fyra tempo 1) framåt

i fotens räta vinkel utan att sänka hälarna 2) återflyttning 3)

flyttning framåt rätt i roten, 4) återflyttning. Detsamma göres

med andra foten, och äfven bakåt.

35. Kapplöpning, Tåmarsch (halfva steg) med räkning i

fyra tempo, med hÖftfäste: 1) framflyttning af venster (höger)

fot 2) Häfning på tårna, mest högra (venstra) foten 3) fram-

flyttning af högra (venstra) foten, intill den venstra (högra) 4)

Nedsänkning. Balancemarscher på tårna, framåt, baklänges

med räkning, samt marscher i halft höger om, med halfva steg,

på sulan, på tårna. — — — — — — — — —
36. I. Armarnas höjning uppåt och sträckning uiåt.

{Stående {? *) 2-arm-utåt-sträckning, och Böjning.)

2. {Utfallstående 2-arm-utåi-sträckning och Böjning.)

3. (Desamma Långsamt utförda.)

1) Udda luckor betäck!

stället och med förflyttuing), med armskiftning under stark »effacering» — arm-
skiftningar med olika »hugg» — »Hoppning på stället med skiljda fotter» samt

»Hoppning på stället med satts», förutan åtskilliga öfningar, hvilka Förf. med
goda skäl sedan utgallrat ur sina tryckta skrifter.

*) Utg:s anm. Förunderligt äga flera af de enklaste härledda utgångställ-

ningarna, (som Gymnastik Regi, mom. 98 m. fl.) vetterligen intet namn (att ej

räkna det sednare föreslagna »sänkstöt», som förut tillhör fäktning) medan många
andra af de mest begagnade ställningars och rörelsers talrika synonymier pläga

ursäktas med ordspråket; »älskadt barn har många namn.» —
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2) Armar uppåt böj!

3) Armar utåt sträck! Böj!

Anm. Samma rörelse göres från utfallställning, eller såsom

bröströrelse långsamt med afpassadt uppehåll mellan sträckning

och böjning, utan handens ömvändning nedåt.

Om Stöd.

37. Stöden i stället för machineri, äro antingen enkla eller

dubbelstöd. Enkla stöd kallas de, som verkställas af man med

man till lika antal *) eller med enkel kedja. Fästen kallas de

enkla stöd, som man anbringar på egna kroppsdelar såsom

höften, pannan, nacken, knät m. m. JDubbelstöd kallas de, som

bestå af flera på en gång understödjande personer; äfven om

detta biträde förenas med formerad kedja (kedjestöd), hvilkeus

rigtning är långs ledet, eller också i vinkel mot ledet å ömse si-

dor om den rörelsetagande. Om kedjan slutes af två eller flera,

uppstår Ringstöd. Stöden beräknas efter kroppsytans verkliga

eller skenbara vinklar; och man indelar dem således äfven i

höga och låga stöd, samt mittelstöd, de sednare vanligen i kedja.

Högt stöd räknas från ögonens höjd till bröstgropen samt med

öfre extreraiteterna, lågt med nedre extremiteterna, midtelstöd

från bröstgropen till ljumskarne. Punkterna för stöden på öfre

och nedre extremiteterna äro: axelleden och höftleden^ arm-

hågen och knäet, handleden (handen) och vristen, tumvinkeln

{fingrarna) och tåspetsen (hälen). Enligt den naturliga större

eller mindre ledbarheten af nämde vinklar, blifva punkterna

kring desamma förändrade. Sålunda kunna stöden kring axel-

leden vara öfver eller under, framom eller bakom nämde led;

men vid armbågen och handen kunna stöden ske öfver och

under, framom och bakom; vid höftleden endast utom; vid

armbågen och knäet öfver och under samt på sidorna; vid

handleden och vristleden, öfver, under och på sidorna; vid tum-

vinkeln, tåspetsarne, framom, armbågen. (?)
— — — — —

*) Utg:s anm. På ett annat ställe säger författaren likväl: »Stöd är antin-

gen enkelt eller dubbelt; enkelt säges, då det sker af En, och dubbelt af två

eller flera man.»
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38. Passiva eller fasta äro de stöd, som inskränkas till

ställningens eller jemnvigtens befästande hos den rörelsetagande.

De utgöras antingen af kedjestöd, meddeladt af sidomännen mot

olika delar af den rörelsetagandes kropp — eller verkställas af

denne sjelf derigenoin, att han hvilar sina händer på en eller

tvenne sidomän. Aktiva eller rörliga stöd äro ett stundom svagt,

stundom starkt, alltid afmätt sträfvande i motsatt rigtning till

kamratens rörelse, skiftevis af- och tilltagande. De äro så-

ledes vanligen svårare att rätt utföra. Stundom förbindas båda

dessa olika stöd. Hvarje rätt anhragt och rätt utfördt stöd

är till aktiva (?) Rörelser ämnadt att underlätta eller försvåra,

samt i båda fallen att bestämma och reglera karlens ansträng-

ning i mon af hans krafter. Hvarje stödrörelse förberedes der-

med, att endast stödet anlägges och ombytes, utan användande

af den afsedda rörelse, som skulle följa. Hvarje rörelse med

enskilt stöd användes sedan på det sätt, att så snart den går

med full säkerhet, kommenderas endast de tempo, som bestäm-

ma uppställningen och stödens anläggning, hvarefter instruk-

tören tillsäger huru många gånger sjelfva rörelsen skall upp-

repas, hvilket aldrig bör öfverstiga 4—5 gånger för hvarje

sida innan grundställningen återtages. Instruktören bör likväl

derunder noga öfverse öfningarnes jemna gång. Afven iakt-

tages, att de rörelsetagande alltid böra se upp eller rätt fram,

och stöden antingen rätt fram, eller i ögat på hvarandra. Mot-

ståndet bör aldrig å någonderas sida vara starkare än stödens

orubbade stadga medgifver. All våldsamhet vare strängt för-

bjuden *).

Rörelser med enkelt stöd;

39. 1) Udda till rörelse, jemna till stöd!

2) Jemna framom (bakom) udda—betäck!

3) eller Jemna luckor framåt (bakåt) betäck!

Anm. När stöden anläggas, öfverböjes kroppen på det

framsatta benet, hvars böjning ökas och minskas under rörel-

*) Utg:s anm. Dessutom förekomma följande uttryck i texten: — »Kedjor
för armrörelser med flätade händer.» — »Korskedja framtill» »kedjade armar» m. m.
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sens tilltagande eller aftagande. Udda och Jemna ombyta att

vara stöd och rörelsetagande.

40. Bensträckning framat.

{Krokhalfstående {?) Knästräckning med tvenne stödkedjor.)

1) Jemna till rörelse.

2) Udda venstér fot fram, kedja länd stöd!

3) Jemna öfver axel stöd!

4) Jemna höger knä uppåt bÖj! Sträck!

Hufvudets böjning framåt af stödet.

(Stående aktiv Uujvudböjning med höftfäste.^

1) Udda till rörelse, jemna till stöd, Venster (höger) om!

2) Udda höfter fäst!

3) Jemna venster fot fram, öfver axel, nack stöd!

4) Udda hufvud bakåt böj! Jemna framåt böj!*)

Anm, Jemnas armbågar stöda mot uddas axlar, utan våld-

sam tryckning.

42. [Sträck-utfallstående Z-armnedtryckn\ng.]

1) Udda till rörelse, jemna till stöd!

2) Jemna framom udda betäck!

3) Jemna armar uppåt sträck, venster (höger) fall ut!

4) Udda venster fot fram, händer stöd!

5) Udda armar nedåt för!

6) Jemna armar uppåt för! Midtåt!

43. {Stödsträckvändstående Bakåtböjning med slutna fötter.)

1) Udda till rörelse, jemna till stöd!

2) Jemna rnidtelkedja, bakom udda stöd!

3) Udda fötter slut! Armar uppåt sträck!

4) Udda åt höger (venster) vridj — — — still!

5) Udda långsamt bakåt böj

!

6) Udda långsamt res upp! Midtåt!

*) Utg;s anm. Det är bekant, att der »llor» eller annan upphöjning är att

tillgå, plägar man för stödet begagna sig deraf, en fördel, som lättare kan um-

bäras om manskapet är indeladt efter längd. Jfr. nedan.
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44. {Grenspännböjande Häfning på tårna.)

1) Udda till rörelse, jemna till stöd!

2) Udda bakom betäck!

3) Jemna fötter till sida, armar uppåt sträck!

4) Jemna bakåt böj! Udda venster fot fram, handled stöd!

5) Jemna långsamt på tå häf! Nedåt sänk!

Anm. Uddas knän bibehållas sträckta. Bakåtböjningen

lämpas med måtta efter karlens krafter i armar och bål. Ögo-

nen seende uppåt.

{Stödsträchbågkroh (f)-halfstående Knästrächning
.)

1) Jemna till rörelse, udda till stöd!

2) Udda venster fot tillbaka, bakom midtelkedja stöd!

3) Jemna armar uppåt sträck! Venster knä uppåt böj! Bakåt

långsamt böj!

4) Knä långsamt sträck! Böj!

Handvridning.

{Motstående Wexel-handvridning Jfr. Regi. mom. 328.)

1) Udda framåt betäck! Höger omvänd er!

2) Händer stöd!

3) Udda Långsamt Händer inåt (utåt) vrid!

4) Jemna Vrid!

Anm. Öfverarmar lodräta, underarmar vågräta, äfven stödens.

45. {Krokhalfstående {?) — — ? *),

1) Udda till rörelse, jemna till stöd!

2) Ät venster (höger) enkelt afstånd marsch!

3) Jemna bakom, udda—betäck!

4) Jemna öfver axel stöd! Udda höfter fäst!

5) Udda venster (höger) knä uppåt böj

!

6) Udda benet framåt sträck!

*) I7tg;s anm. Då det upplyftade benet sträckes innan det utföres, torde

utgångsställningens namn böra innehålla uttrycket »spjern» i stället för »krok» ?

Jfr. Gymn. Regi. niom. 169, 313. Utom anförda rörelser med enkelt stöd före-

komma teckningar utan text till följande, som ej upptagas i reglementet; Inled-

ning till bundna språng med kedja. — Språng öfver kedja (»Echappé»), — Samma
med vändning (»Volte»), — »Kullbytt öfver kedja» — äfvensom olika kedja o.

a. stöd med armbågsvecken o. s. v. Jfr. ofvan.
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7) Udda benet åt sidan för!

8) Udda benet framåt för! Midtåt!

46. 1 . {Famn-utfallstående 2-plan-Ärmböjning.)

2 . [Famn-stupstående 2-plan-Armböjning.)

3 . {Famngren-stupstående 2-plan-Armböjning.)

Truppen på ett led eller med öppnade leder.

1) Udda till rörelse, jernna till stöd!

2) Helt afstånd Marsch! Rättning!

3) Udda venster, jemna höger om!

4) Udda armar framåt, venster fall ut!

5) Jemna utom hand stöd!

6) Udda långsamt armar utåt för! Jemna inåt fÖr!

Anm Göres äfven utan utfall med framåt lutande bål,

med skilda fötter. Hvarannan rote framrycker.

Anm, Leh: Väga salt göres både med enskildt stöd och

med kedja, det sednare på flera olika sätt. —

Rörelser på trenne led, med dubbelt eller sammansatt stöd.

47. 1 . {Stödjande plan Vridning.

{StödgrenVändstående Bakåtdragning, med kedja och nackfäste.)

2. {Samma rörelse med Mag-Länd-tryckning.)

Truppen i frontställning.

1) l:sta led till rörelse, 2:dra, 3:dje till stöd!

2) Från höger (venster) enkelt afstånd, marsch!

3) 2:dra luckor betäck!

4) 2:dra venster fot fram, Midtelkedja bakom stöd!

5) l:sta bakom hufvud fäst och fötter till sida ställ!

6) l:sta åt höger (venster) vrid!

7) 3:dje slut till, på l:stas armbågar stöd!

8) l:sta åt höger (venster) böj! Uppåt sträck!

Anm. Det motstånd, som stödet gör vid uppresningen, bör

utföras jemnt och lämpas efter kamratens krafter. Vid vrid-

ningen åt venster hålla stöden sina händer tvärtom.

Anm. Denna rörelse blifver starkare med rygg- och mag-

tryckning, då tre man göra midtelstödet.
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48. 1
Nackvägning på stödens händer *).

[Famnspännböjnnde Häfning på tå, med nackstöd.)

2, [Samma utan nackstöd.)

3. [Famnspännböjande Hufvudböjning bakåt, motstånd af stöden.)

Uppsttällning på trenne led, med helt afstånd, flanque.

1) 2:dra ledet till rörelse, l:sta, 3:dje till stöd!

2) 2:dra framåt betäck! P^ötter till sida, armar utåt sträck!

3) l:sta, 3:dje halft höger, venster om! Venster, höger fot fram,

nacke, handled stöd!

4) 2:dra långsamt bakåt böj! Still!

5) 2:dra på tå häf! Nedåt sänk!

Anm. Vid bakåtböjningen gifva stöden vika till dess, att

karlen kännes stadigt hvila på deras händer. Samma öfning

göres äfven utan nackstöd; stödens inre händer anläggas då mot

karlens öfverarmar.

Anm. Bakåtböjning af liufvudet (i stället för häfning på
tårna) under stödens motstånd, med de inre händerna försvårar

rörelsen.

49. [Stödstående Sidoböjning, med rårelsegifvare.)

Truppen i linie på 2:ne led.

1) l:sta ledet till rörelse, 2:dra, 3:dje till stöd!

2) Från höger (venster) enkelt afstånd marsch!

3) l:sta höger (venster) om!

4) 2:dra mellan l:sta ryck in

!

5) 2:dra midtel kedja höft stöd!

6) l:sta venster höft och höger nacke fäst!

7) l:sta fötter slut! 3:dje slut till!

8) 3rdje höger hand på l:stas axel, venster hand under ven-

ster ann stöd!

9) 3:dje långsamt böj

!

10)

l:sta långsamt res upp!

*) Utg:s anm. Detta namn förekommer dock äfven för några andra rörel-

ser med stöd: dels lör den s. k. Stupfallande nackresning (med redskap eller

blott med annat stöd, Jfr. Regi. mom. 35<{, Tab. 10 N:o 6) dels också för en

motsatt rigtning, ueml. med ryggen fälld bakå '-nedåt, äfveusom för den s. k.

motfallstående Upptryckning mot en vägg, en stolpe, eller annat fotfäste.

Ling. III. 42
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50. {Simhängande 2 Bendelning *),

Truppen på 3:ne led, indelad i udda och jemna rotar.

1) Helt afstånd marsch! ställning!

2) Udda l:sta till rörelse, höger omvänd er!

3) Udda l:sta mellan 2:dra ryck in! Höger omvänd er!

4) Jemna l:sta framför udda betäck! Höfter fäst!

5) Udda 2:dra, 3:dje venster, jemna 2:dra, 3:dje höger om!

6) 2:dra venster (höger) fot fram, framom midtelkedja!

7) Udda l:sta venster fot bakåt sträck, öfver axel stöd!

8) 3:dje venster (höger) fot fram, knä och vrist stöd!

9) 3:dje Långsamt fotter utåt för!

10)

Udda l:sta inåt för!

1.

Håfrörelse**).
2. [Sträckstupstående 2-Årmböjning.)
3. [Sträckstupstående Ryggresning, med ivenne höftstöd.)

4. {Stödsträckstående Bakåtdragning , med samma stöd.)

Uppställning på 2:ne led, hvarefter rotar dubbleras.

1) Dubbelt afstånd marsch! Rättning!

2) Höger om!

3) 2:dra till rörelse, l:sta, 3:dje, 4:de till stöd!

4) 4:de framför 2:dra betäck! Högeromvänd er!

5) l:sta, 3:dje höger, venster om! Höger, venster fot fram,

framom midtelkedja!

6) 4:de venster fot fram! 2:dra, 4:de händer ringstöd!

7) 2:dra fötter till sida ställ! Framåt böj! Långsamt armar böj!

8) 4:de armar böj!

Ånm. Bålen ehuru lutad framåt, bör ej krökas eller kutas.

2:dra och 4:de göra vexelvis motstånd vid arinböjningen. Utan

kedjestödet blir rörelsen svagare. Med förändring blott af hand-

ledsstödet kan göras ujp'presning., med sträckta armar. Om 2:dra

*) Utg:s anm. Denna rörelse och de tvenne följande tillhöra försöken att

åstadkomma »>häfrörelser» utan redskap. Flera sådana försök finnas bland rit-

ningarne, såsom att (med stöd i stället för redskap) utföra Båghängande 2-

Armböjning, Fallhängande 2-Armböjning o. s. v. I texten förekommer äfven

ett mycket sammansatt utförande af Simhängande 2-Armböjning med flera stöd

och ännu flera kommando-ord, jemte teckning. Likaså omtalas en vriststöd-

jande rörelse med många stöd, hvilken tyckes likna den i sjukbehandling någon

gång förekommande Ilögbindstående Ben bakåt-dragning.

**) Utg:s anm. Denna rörelses namn enligt nuvarande terminologie vore

väl Sträckstupstående 2-Armböjning med trenne stöd hvaraf tvenne höftstöd. Här
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ledet gör högeroravändning, kan bakåtdragning verkställas med

midtelkedja bakom.

51. Tillägg, Ute kunna liniegymnastikens former i flera

afseenden lättare mångfalldigas

;

men inomhus underlättas an-

vändandet af några vissa, som ute kunna vara hinderliga så-

som genom att smutsa munderingen om marken är fugtig,

dammig o. s. v.

På fritt golf eller tjenlig mark vid torr väderlek kunna

följande öfniugar stundom användas utan redskap.

52. 1. {Knästående Bahåtfällning,)

2. ( T ~
3. (Strächhnägrenstående samma.)

4. _ - r).

5. {Balfsträckgrenknästående Framvridning (f) med stöd.)

Flanqueställning med betäckta luckor.

1) Höfter fäst!

vidlåder dock en svår otydlighet; enär »stupstående» ej förutsätter höftstöd ; före-

ning af uttrycken »stöd» och »stup» begagnas ej, wtyngdlutande» medgifver

olika stark lutning, t. o. m. nedom rät vinkel. Detta sista uttryck passar ej

heller för den tredje af dessa rörelser, emedan det äfven medgifver betydlig sänk-

ning af armarne (framåt) under uppresningen i motsats till Gymu. Regi. mom.
396 hvarmed rörelsen närmast sammanstämmer. Reglementet har uteslutit alla

tredubbla stöd med »kort kedja.»

Af följande sammansatta stödrörelser förekomma teckningar, stundom med
några ord vid sidan antecknade: Sträckgrenstående Bakåtdragning vcieå\<.eåi]esi'6di.

— Stupstående ryggresning (»Saltbärare») med stödens händt^r ^orsade mellan

karlens skuldror den ena underarmen följande (jemte samstödets) längs hans rygg

den andra liggande framom hans axel: således ej att förblanda med den på
sednare tider i sjukgymnastiken brukliga Stupstående Ryggresning med mag-
tryckning. — Sträckgångbågstående 2-Armnedtryckning med länd kedja — några
Jemnvägande rörelser på stödens axlar (Jfr. Regi. mom. 356): såsom uppsprån-

get, kalladt »lätt jemnfota uppsprang» (kom:-ordet är »Hoppal» Jfr. nedan om
sprången). Sänkning och Häfning pä armarne med upphöjda knän, med benen raka

framåt sträckta. Genomsprång (»echappée») detsamma med »Volt», samt Öfver-

slag — Ånspringande Ofverslag mot »ringstöd» med anslaget i stödens armveck
— äfvensom andra Öfverslag. En inledning till simrörelser, hvilande (i grundt

vatten?) på 2:ne »ringstöd.»

Åtskilliga teckningar visa rörelser hvartill nuvarande terminologie vetter-

ligen saknar brukliga namn. Under benämning af »axelrörelser» visar teck-

ningen en rörelse med kedjestöd på ryggen, infördt under karlens armar, hvilka

böjas uppåt. En liknande teckning med dubbelt stöd kallas »bröströrelse.» Den
i Regi. mom. 316—318 upptagna öfning utföres här så, att för rörelsetagaren

kommenderas först »armar bakåt sträck!» hvarefter stödet anbringas och höft-

fäste göres o. s. V.

*) Utg:s anm. Det är svårt att inse huru (enligt rörelsebeskrifningen c)

en dylik rörelse skall kunna göras aunorlunda än på det vanliga sättet, (Jfr.
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2) På knä, tag ställning!

3) Långsamt bakåt böj ! Uppåt sträck

!

Anm. Utgångsställiiingen på knä intages varsamt, utan

öfverilad brådska. Rörelserna på knä göras äfven med upp-

sträckta armar och skiljda knän a) upprätt b) bakåt c) framåt

med stöd d) vridning framåt med ena armen uppåtsträckt, stöd.

53. {Stupfallande *) 2~Armböjning.)

Frontställning med helt afstånd.

1) Framåt i kull, stöd!

2) Långsamt armar böj! Sträck!

Anm, Kullkastningen göres med lagom hastighet; bål och

ben raka, i samma linie, under armböjningen.

54. Förberedande Vändningar.

1) Udda luckor bakåt betäck!

2) Venster (höger) fot framåt ställ!

3) Vänd, ett! tu!

Anm. Foten flyttas rätt fram; vändningen åt motsatt front

göres på hälarne, med lyftade fotspetsar. Samma öfning kan

göras i halft höger (v.) om, ansigtet vridet åt fronten, hvaråt

äfven den framflyttade foten rigtas, båda axlarna rätt i roten

genom den högras bakåtföring. — Från denna utgångställning

vända fötterna på hälarna en rät vinkel, ansigtet tvänne räta,

men axlarnas rigtning ändras ej.

55. (^Liggande 2~Benlyftning.)

Frontställning med helt afstånd.

1) Bakåt i kull! Armar uppåt för!

2) Långsamt fötter lyft! Sänk!

nedan om rörelser med redskap) nämligen pä en upphöjning med stöd d. ä.

Knägrenstående Ryggfällning eller Motknästående Ryggresning på plint e. d.

(liksom den sist anförda, N;o 5) såvida ej dermed afses Knästående Vadspänning,

hvilket är ti-oligast. Teckningar saknas härtill, nämligen utan d^^lik nppfiöjning.

Deremot förekommer en teckning föreställande en Sträcksidfallande rörelse, som
synes bestå deri att karlen böjer den uppsträckta armen under motstånd af ett

stöd, äfvensora en liknande ställning vid bom.

*) Utg:s anm. Eller kanske »vågfallande» nämligen om stupfallande ut-

trycker endast högre stöd; såsom pä flor, plint o. d. — Regl:s användning

(öfningstab. 8, 10) af ordet »framliggande» är en oförklarlig afvikelse från bruket,

äfven på den tiden.
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56. 1. {HelsUtande Bakåtfällning mtd stöd på fötterna.)

2. {Striickfallhelsittande samma.)

Frontställning med helt afstånd.

1) Udda till rörelse, jemna till stöd!

2) Jemna bakom betäck! Udda Höger omvänd er!

3) Udda sitt! Jemna fötter stöd!

4) Udda höfter fäst! Långsamt bakåt böj! Res upp!

Anm, Göres äfven med uppsträckta armar, och längre

nedåt ända till marken (golfvet.)

57. Bröströrelse *).

1) Udda till rörelse, jemna till stöd!

2) Jemna bakom udda betäck!

3) Udda sitt! Armar uppåt sträck!

4) Jemna slut till! Händer stod!

5) Udda långsamt armar bÖj! Jemna sträck!

58. [Frambågliggande 2-Armhöjning.]

1) Udda till rörelse, jemna till stöd!

2) Udda höger omvänd er!

3) Udda, jemna händer ringstöd!

4) Udda framåt i kull, tag ställning!

5) Udda långsamt armar böj! Jemna sträck!

Anm. Alla dessa rörelser kunna äfven göras; inom hus

på en matta, en pressenning o. d.

59. Tillägg Vid hvarje läger kan en springvall och graf

lätt uppkastas, en pallisad anläggas, en gärdesgård begagnas

0. s. V. Liniegyinnastiken skiljes blott till det yttre från gym-

nastik med fast machineri. Båda sammanbindas dessutom ge-

nom det slag af öfningar, som kunna utföras med löst redskap.

Sådana öfningar böra ej försummas, der medel dertill lätt kunna

anskaffas. De utföras lättast med några stafvar, gevär, pik,

*) Utg:s anm. Denna »bröströrelse» är Sittande 2-Armböjning med knä-

rygg-tryckning. Namnen bröströrelse eller »arm-bröströrelse» tilläggas för öfrigt

nästan alla i texten förekommande långsamma rörelser, hvari armarna väsente-

ligen deltaga.
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remmar, stänger begagnade såsom springbom, trähästar, o. s. v.

hvilket antingen finnes eller lätt kan anskaffas. *)

Rörelser med machineri.

60. Dessa grunda sig på rörelser utan machineri; men

kunna äfven öfva elevernas kraft och mod högre än de sednare

af följande skäl: 1) Att utgångspunkten för rörelsen kan mera

bestämdt angifvas genom fast machineri. 2) Att machineriet be-

fordrar uthållningen af rörelsen, hvilken de lefvande siöden i

fristående rörelserna icke kunna lemna. 3) Att genom machi-

iieriets höjd eleven öfvas att utan svindel eller andra åkommor

se ned från höjder ni. m. 4) Att mångfalldigt flera kropps-

ställningar kunna utföras medelst machineri.

61. Då en apparelj finnes, begagnas fristående öfningar

mest i hörjan och i slutet af en lektion; derför användas de

mest gemensamt i ännu större afdelningar än appareljgymna-

stiken, som vanligen fordrar fördelningar i mindre antal.

Den mägtiga samverkan, som utmärker liniegymnastiken,

viker för individualitetens skarpare framträdande i rörelser med

machineri. Men denna relativa olikhet yttrar sig mest i de

svåraste öfningarna. Ju enklare de bundna rörelserna äro, desto

lättare kunna de äfven till det yttre antaga den samverkande

karakter, som förhöjer liniegymnastikens värde. Dock kunna

de ej öfvas på mer än ett led.

62. De yttre redskaperna lemna vanligen blott fasta stöd.

Hvarje ställning är antingen en aktif eller passif och hvardera

af dessa yttrar sig åt olika hvilopunkter. Den aktiva ställningens

hviloytor är 1) Fot (hela sulan). 2) Tåbalk. 3) Tåspets. 4) Vrist.

*) Utg:s anm. Utom de vanliga stafsprängen m. m. utvisa hithörande teck-

ningar följande: En rörelse med staf (vågrätt hållen med båda händerna) lik-

nande en Sträckgångstående Vridning

;

men händernas afstånd större. Vid lösa

stänger, burna af stöden, afbildas Båghängande och Fallhängande rörelser. Krok-

hängande Öfverkastning baklänges, m. m. Med gevär vågrätt hållet såsom tyngd

göras följande : Sträck-utfallstående 2-Armböjning och Sträckning vexelvis lång-

samt — Sträckstående Framåtböjning — Räckstående 2-ÅrmsVängning i lodrätt

plan. — Sträckgren-{\ioxs,^) stående Kastvridning med tvenne lodrätt hållna gevär,

armarue ej fullt paralella, Sträck-utfallstående 2-plan-Armböjning (utan stöd) o. a.
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5) Häl. 6) Knä. 7) Lår. 8) Hand. 9) Fingrar. 10) Nacke o.

s. V. men endast Fot, Tåbalk eller Hand kunna vara sjelfstän-

diga hviloytor; de öfrige äro blott secundärt samverkande med

någon hviloyta af det förra slaget. Stödet anbringas antingen

öfver i stabil jemnvigt eller undei' i stabil, eller labil (jemn-

vigtsrörelser) under. Dess afändringar blifva*) — —
Den passiva ställningens hviloytor äro: Säte, Rygg, Mage,

(Sidor, Höft, Axel) Hufvud. — Dess afändringar blifva:

63. 1. {Sträckgrenstående ISpännböjning.)

2. [Spännböjande Tåhäfning.)

Truppen uppstäld en fots afståud från väggen.

1) Halft afstånd marsch!

2) Fötter till sida, armar uppåt sträck

!

3) Långsamt bakåt böj! Uppåt sträck!

Anm. Från denna ställning kan göras häfning på tå, ögo-

nen rigtas på väggen. Andedrägten fri och oförhindrad.

Anm. Afståndet från väggen kan ökas till trenne fot-

längder.

64. ( Vrist-stödjande Bakåtböjning.)

Truppen uppställd nedom floren, tvenne fotlängder derifrån.

1) Halft afstånd marsch!

2) Venster fotspets stöd!

3) Armar uppåt sträck! Långsamt bakåt böj! Sträck!

4) Fötter bytom stöd! tu!

65. J. [Sträckutfallstående 2-Artnböjning och Sträckning skiftevis, med
hälstöd.)

2. [Sträckutfallstående Framåtböjning.)

Truppen uppställd trenne fotlängder från en vägg eller flor.

1) Halft afstånd marsch!

2) Armar uppåt sträck!

3) Till fotstöd venster bakåt fall ut!

4) Armar böj! Sträck!

’) Utg:i anm. Fortsättningeu saknas af detta vigtiga stycke.
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Anm. Hälen stöder fast mot väggen. Från samma stälF

ning kan göras långsamt framåt böjning, nedåt.

66 . 1 . {Motvadspännande [f) Framåtböjning.)

2. [Sträckmotvadspännande {?) Framåtböjning.)

3 . {Sträckhälstödjande Framåtböjning.)

Truppen uppställd nedom floren på en fotlängds afstånd och

vänd emot densamma.

1) Hälft afstånd marsch!

2) Venster häl stöd!

3) Framåt böj! Sträck!

Anm. Båda knäna sträckta. Hälen stödes mot golfvet,

sulan mot floren. Detsamma göres med uppsträckta armar

Afven med hälen stödd ofvanpå floren.

67 . {Sträckutfallstående Sidoböjning, bakre fotens yttersida stödd.)

Truppen uppställd i halft venster om, trenne fotlängder från

väggen.

1) Armar uppåt sträck!

2) Till fotstöd, bakåt venster fall ut.

3) Långsamt till höger böj! Uppåt sträck!

Anm. Fotens utsida stöder jemt mot väggen. Sidoböjningen

göres långsam och så obetydlig att axlarnas och bålens rätta

plan ej rubbas.

68. Truppen uppställes gent emot väggen, helt afstånd i

ledet. Udda uppsträcka armarne, framställa ena foten, böja

framåt, söka att uppkasta fotterna mot väggen, nedfälla åter

fotterna långsamt mot golfvet, uppresa sig, och upprepa det-

samma.

Truppen uppställes emot floren vänd deremot och på trenne

fots afstånd derifrån. Udda stöda händerna derpå. Från denna

ställning flytta de benen hastigt framåt (utan att släppa hand-

stödet) jemnfota så nära intill floren som möjligt, i nästa tempo

åter tillbaka; upprepa detsamma, och resa sig upp. Detsamma

göres sedan från kortare afstånd och äfven utan flor, samt äfven

med benens hastiga flyttning mellan (utom) händerna på floren;

åter tillbaka på deras ursprungliga plats med starkaste möjliga
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svängning uppåt. Sedan detta är väl inöfvat förenas raed denna

bakåtkastning att samtidigt intaga upprätt ställning med böjda

knän; såsom vid afsprång från en bom.

69. {Spännböjhalfstående Bensträckning.)

Truppen uppställd med tvenne fots afstånd från väggen.

1) Jemna till rörelse, udda till stöd!

2) Udda venster fot tillbaka midtelkedja!

3) Jemna armar uppåt sträck!

4) Jemna långsamt bakåt böj!

5) Venster knä uppåt böj! Långsamt sträck! Böj!

70 . 1 . {Sträck-utfallstående 2-Armnedtryckning.)

2. {Sträckgrenstupstående [? *) 2-Armnedtrgckning.)

3. (Famnutfallstående 2-plan Armböjning.)

4. {Famngrenstupstående [?) 2-plan Armböjning.)

Truppen uppställd trenue fotlängder från väggen, helt afstånd

i ledet.

1 ) Udda till rörelse, jemna till stöd!

2) Jemna framför betäck! Högeromvänd er!

3) Udda armar uppåt sträck! Till fotstöd, bakåt venster fallut!

*) Utg:s anm. Namnet inbegriper ej stödet för sätet. Hit hörande teck-

ningar eller kortare anmärkningar med eller utan namn angå föröfrigt följande

öfuingar med fasta redskap. Spännböjande 2-Armböjning med tvenne .stöd (Fyr-

stegsrörelser») följd af Spetslutande Ryggresning^ {»Stödstående framåtböjning»)

båda vid spriugstolpe — Stödstående Sidböjnivg vid vippmast eller bom. Det bör

här anmärkas att teckningarne dertill framställa en dylik flat bom att höjas,

sänkas och vändas på olika sätt, som på L;s tid begagnades i qvin nornas lilla

gymnastiksal. — Stödgångstående Sidböjning — Sträckstödbågstående 2-Arm-
nedtryckning — Grennackstödjande Tåhäfning med nackstöd vid väggen. — En
halfsträcksidfallande ställning vid en bom. — Knästående Bakåtdragning. —
Bögknämotstående Bakåtfxllning armarna frihängande, stödet anbragt omkring hand-

lofvarne. — Bögknämotstående Ryggresning. — Halfsträckknägrenstående Fram-
vridning pä plint — Knästående Vadspänning vid springstolpe. — Af späunlig-

gande rörelser: Vexelhandgång, Ryggfällning, Korshållning (»ballancering») En
snedspännliggande ställning med den ena handen högre. — Hvalfliggande Håll-

ning i spännstolpe. — Hvalfgrenliggande (?) Hållning vid lodstege. Famn-
frambågliggande 2-Armslagning. — Sträckframliggande 2-Armsträckning uppåt
och utåt vexelvis Famnframbågliggande 2-plan Armböjning, på lägre plint eller

dyna (a och b). — Famn {f)- stående 2-plan Armböjning, stödet stående på flor.

— Sträckfallsittande 2-pla.n Armböjning, stödet stående bakom rörelsetagaren. —
SträckfalUiltande 2. Arm uppåt sträckning och 2. Armsvängning framåt och uppåt.

— Liggande Planvridning. — Höggrensittande Framvridning. — Mot {?) sittande

Framvridning. — Grenstödsträckbågstående Framvridning vid bom eller vippraast.

— Liggande Uppresning på dyua med fotstöd — Mot (?) sittande Bakåt-tryckning

,
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4) Jemna höger fot fram, händer stöd!

5) Jemna långsamt armar nedåt för! Udda uppåt för!

Anm. Hälen stöder fast mot väggen, bålen framåt lutad

utan kutning af ryggen. Armarna, bålen och bakre benet i

samma räta linea under utgångsställningen.

Anm. Pä mindre afstånd från väggen kan armarnas ned-

tryckning göras med sätel (?) stödt mot väggen^ fotterna åtski.ljda,

knäna sträckta, bålen framåt lutad, utan kutning af ryggen.

Anm. Likaledes kunna armarna föras långsamt utåt i våg-

rätt plan under motstånd (dubbelt afstånd) af stödet. Detta

anlägges så att karlen sjelf uppbär sina armar. Rörelsebanan

sträcker sig framåt så långt, att afståndet mellan händer är lika

med axlarnas bredd. Bakåt går den ej så långt att de falla i

samma linea.

71. {Stupfallande Nackresning Jfr. Gymn. Regi. tab. 10 N:o 6.)

Truppen uppställd nedom floren, vänd emot densamma, på en

fots afstånd derifråu, trenne led.

1) l:sta ledet till rörelse, 2:dra, 3:dje till stöd!

på iåg plint. — Helsittande Bakåtdragning, med händerna flätade framom pannan
wpaunfästei)). — Spännkrokfallsittande i’örelser. — Krokliggande och Krokhalflig-
gande knä Nedtryckning (wSlagtuingu) — Tyngdlutande (?) 2-plan Armböjning (vid

bom) — Häfstående Bröstspänning (»bröst? up») mellan stänger — Stående aktiv

Uufvudböjning, stödet stående på flor, — Båghängande och Fallhängande ställningar.— — Våghäugande rörelser: »enkel och dubbel Volte» på långlina (enkel på
vippmast) »Stupäntring» — Slagäntring — Hjuluing (sittande, stående o. s. v.)

— »Kullbytt», längs efter redskapet äfveusora »Kärapning mellan Ivenne hjel*

tar» — — »Hängande» 2-Armböjning (2:ne linor) med utåt förda händer (»Häf-

vägande») samt 2-armgåug (2:ne linor, häfplaoka, våglina) och Äntring »rättle-

des», äfvensom Lod- och vågrätt »handhoppning,» samt vågrät förflyttning (»resa»)

armgång med volt (Häfplanka, våglina). — — Af Krokhängande rörelser: vexel

Knästräckning, 2-bendelning, samma med rörelsegifvare (vid springstolpe), lodrät

och vågrät handhoppning, öfverkastning (vid bom eller tvenne linor) med återgång
— — Mothängande 2-Armgång (springstolpe) — Stupliängande 2-Armböjning oc\i

Krängning (lod- och våglina, stänger) — Motgående vexel Klifgång (springstolpe)

och Knyckgång (spännstolpe). Olika Sliugringar: lodräta, vågräta, stupande,

korsande, utomkring, o. s. v. — — Jemnvigtsrörelser (med eller utan stöd) på
stället eller med förflyttning på florens kant, flatskifva, kantskifva, (eller på

»vippmasten») spänger, stäugselgårdar, med gevär o. s. v. äfvensom »Löpningar

på stället med handklappning,» förmodligen för barn. — ~ »benrörelser:»

Halfsittande Knäböjning — Grenstående 2-Knäböjning, stödet stående pä floren.

— Krokhalfliggande 2-Knädelning (»Räfsax»). — Högsittande 2-Bendelning.

En särskild uppsats, som utförligt beskrifver åtskilliga af dessa rörelser

med redskap, kan ej här upptagas 1) emedan den synes ej tillhöra detta förslag

utan vara nyare, 2) emedan den möjligen ej är af L. sjelf författad. Jfr. nedan

om lärjungarnes skriföfningar, 3) emedan den saknar början.
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2) Från höger dubbelt afstånd marsch!

3) 2:dra, 3:dje mellan l:sta Ryck in!

4) l:sta, 3:dje venster, höger om!

5) 2:dra i kull, tag ställning!

6) l:sta, 3:dje höger, venster fot fram, framom axel och nacke

stöd!

7) 2:dra Långsamt hufvud bakåt böj! l:sta, 3:dje nedåt bÖj!

72. [Spetsstupande Utgångsiällning.)

Truppen uppställd på helt afstånd från väggen.

1) Udda till rörelse, jernna till stöd!

2) Jemna framför betäck! Höger omvänd er!

3) Udda armar uppåt sträck! Framåt bÖj!

4) Udda på golfvet händer stöd!

5) Udda fotter uppåt stig! Nedåt!

Anm. Stöden gifva rum! och biträda varsamt vid stig-

ningen, tillseende, att den ej verkställes snedt åt ena sidan,

medan jemna under stigningen närma sig med händerna intill

väggen, efter förmåga.

73. 1. [Motstående Axel-rygg-Tryckning, vid vägg.)

2. [Samma vid springstolpe.)

Uppställning gentemot väggen, på trenne led, dubbelt afstånd,

1) l:sta till rörelse, 2:dra, 3:dje till stöd!

2) 2:dra till venster, 3:dje åt höger om l.-sta ryck in!

3) 2:dra, 3:dje höger, venster om! Slut till!

4) 2:dra, 3:dje höger, venster fot fram!

5j 2:dra, 3:dje rygg och axel stöd!

6) 2:dra, 3:dje bakåt böj! l:sta uppåt sträck!

Anm. Vid 6:te komiordet trycka stöden karlens axlar och

öfverlif varligt bakåt under jemn tryckning i hans vekrygg. Om
rörelsen göres vid springstolpe, fattar karlen en tvärpinne vid

maggropens höjd. Liksom vid alla andra böjningar bakåt del-

tager hufvudet i bålens bågliniga fällning och böjning.
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Voltigering^ språng med staf m. m.

74. De precipitauta eller brådstörtande öfningarne: språng

(hopp) volte kullbytt m. m. afse att bibehålla fattning och sjelf-

beherskning och förmågan att snabbt återställa jemnvigten från

de olikaste lägen, naturligtvis utan yttre hjelp. Alla dessa rö-

relser böra derför öfvas med försigtighet och utan alla öfver-

drifter, Aldre soldater böra aldrig tvingas dertill; ty dessa öf-

ningar skola utföras med största möjliga fulländning och med

fri andedrägt, helst utan tryckande beklädning. Likväl böra

de omsider öfvas med gevär i hand, eller med sabel på-axel-

gevär, dock förnämligast de fria sprången. Befälet må noga

tillse att öfningarna småningom försvåras i jemnbredd med man-

skapets stigande skicklighet, ej blott genom ökad höjd, längd

och djup, utan äfven genom svårare sammansättningar. Till

längdens bestämmande nyttjas springmål och språngmärken, en

eller flera man utställda på bestämda afstånd m. m. liksom i

rutor.

75. Dessa öfningar utgrena sig i flera olika grupper, som

dock öfvergå i hvarandra genom mellanformer, hvilka noga böra

iakttagas; Liksom andra rörelser kunna de delas i fria språng

och bundna språng d. ä. med machineri eller annat stöd. Språn-

gen innefatta ytterst hastiga tempo, stundom sammansatta af

tvenne Jialftempo, såsom satts och anslag med händerna. Utom

stafsprång delas alla andra bundna språng i hela och delade.

De förra hejdas på stödet; de sednare ölverhoppa detsamma. —
76. Vid hela språng med stöd böra dessa vara beredda

att hastigt skilja sina fingerspetsar i fall den springande sän-

ker sina hälar för mycket. —

Promemoria *).

77. Uppställning enligt Exercisreglementet.

I. Marsch på tå. Kretslöpning, Kapplöpning.

*) Utg:s anm. Ehnru denna »promemoria» ej synes afse soWaie»’ (att dömma
af hvad i öfrigt yttras om deras språng) utan snarare tyckes vara n<ågon hand-

ledning för ungdoms öfningar, under uppsigt af någon mindre öfvad lärare, an-

föres den dock, emedan den är ensam i sitt slag bland de efterlemnade papperen,

undantagande några korta anteckningar, som ej sinsemellan äga något tydligt
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Uppställning med öppnade led och betäckia luckor eller helt afstånd.

II. Förberedningar till satts och nedsprång (med räkning.)

III. Höjdsprång på stället, framåt, till vändning (med räkning.)

IV. Förberedningar till anlopp, satts och nedsprång (med räk-

ning.

V. Längdsprång och höjdsprång med anlopp (med springmål)

I:sta ledets udda springa först, sedan samma leds jemna

0. s. V. ledvis. (Upplöpning.)

Uppställning ledvis, l:sta ledet börjar, helt afstånd.

V I. Förberedningar till bundna språng med anslag (springbom.)

VII. Anlopp med echappée och med mellansprång; om bom
och ]iäst finnas; göras enskilt, man efter man.

Samma rörelser repeteras, med något svårare sammansätt-

ningar och ökade höjder, längder o. s. v. Djupsprång öfvas

ytterst varsamt, ej öfver halfva kroppslängden.

78. Trampolin förändrar språngets natur genom att fram-

bringa en yttre kraft, som förvillar den agerandes omdömrae

om egna krafter, och minskar dess sjelfbeherrskning, och ställer

honom i beroende af detta främmande biträde. Fallgördlar,

madrasser m. m. äro åtminstone onödiga, emedan de ännu mera

minska afsigten med dessa rörelser, som är just att göra sol-

sammanhaug. För öfrigt förekomma teckningar öfver följande språng: »Poméer»
öfver en stång vid olika höjd hållna af stöden ; Inledning till Öfverslag med
ganska kort afstånd mellan hvarje stång, -— »Echappéer» med 2:ne stöd — några

bundna Öfverslag och hjulningar med eller utan redskap, — Inledning till bundna
språng pä bom föreställande det l:sta tempo (den s. k. jemnvägande ställningen,

stödd på händerna). — Djupspräng (utgångsslälluingen) med ena benet fraraåt-

fördt och böjda armar; och några andra spräng, deribland ett som föreställer en

gärdesgård, mellan hvars lodräta störar, de hoppande bilda en slingiande ström

af språng. Dessutom finnas på några ställen en slags obegripliga teckningar,

som hafva någon likhet med nuisiknoter. De förekomma både vid fristående

rörelser och vid stödrörelser jerate andra teckniugar. Vanligen följas tvenne

rader på det sätt, alt den öfra är försedd med nottecken, den nndre med raka

eller lutande streck, samt illa tecknade o. s. v.; båda med några bifogade

bokstäfver o. s. v. Afsigten tyckes dock ej vara sång, hvilken L. sällan an-

vände, såsom till slagäntring o. a. rhytmiska förflyttningar, samt i sjukgymna-

stiken vid Grensittande Höftrullning m. m. Jfr. ofvan. Afven finnas några rit-

ningar af^ redskap. Då likväl författaren satte föga värde på dylikt; förbigås

de här. Åtskilliga andra öfningar äro öfverkorsade med anmärkningen, att den

yttre anordningen drager genom bristande enkelhet manskapets uppmärksamhet
mera än afsigten med sjelfva rörelserna o. s. v.
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daten oberoende af yttre hjelp i de svåraste förhållanden. Som
han går och står skall han lära sig att genast handla, och öf-

vervinna mötande hinder, trots markens ojemnhet, hårdhet eller

slipprighet.

I böljan biträdes karlen vid afsittningen, men sedan bör ej

mottagning gifvas.

79. För anlopp tages minst två och en half gång före-

målets längd; satts ungefär tven ne fotlängder från hästens svans.

Vid hvarje öfningsfält anläggas diken (smalare åt ena ändan)

och springvallar, hvilka manskapet ledvis öfverhoppar, slutligen

med gevär i hand. Kommando-orden äro:

1) Helt afstånd marsch!

2) I handen Gevärr!

3) flrsta ledet) Längdsprång marsch!

4) Ställning! (2:ne tempo) o. s. v.

Sluttande upplöpningar göras i Jlanquemarsch. De äro trenne

slags: a) I båge rundtorn instruktören, som står intill foten af

sluttningen. När det ena ledet gjort 3—4 slag, kommenderas

Halt! och Rättning\ leden ombytas, b) I spets med vändning,

göres mindre hastigt man efter man. c) Upplöpning med af-

språng i djup från öfverkanten o. s. v. Om vallen har tvenne

sluttningar, kunna dessa öfningar ännu ytterligare förändras,

med gevär.

80. Soldaten bör söka att lätt utföra den samlade sattsen,

men dock så bestämdt och hörbart, att stöden kunna liktidigt

biträda vid uppsprånget. Detta gäller för alla språng på orör-

liga stöd. Kullbytten, Hjulning, Gång på händerna a. d. må
öfvas endast i den utsträckning, som vården om soldatens mun-

dering medgifver.

81.

Om menniskan skall kunna yttra ett fullständigt lif,

behöfver hon den vilkorliga rörelsen lika såväl som djuret; men

då menniskans organism är vida fullkomligare än djurets, (ty

hon kan lära tusende graduationer af slöjder och konster, hvilka)

alla uttrycka bestämda begrepp, hvartill djuret aldrig hinner,

då måste denna hennes organism i sina rörelser vara likaså
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mångfaldigt vexlande och således i oändlighet fortgå, fast alltid

efter bestämda lagar; ty om lagar icke antagas gälla för alla

menniskokroppens rörelser, så måste den såsom materia antingen

upphöra att vara organiserad, eller också upphöra att vara

materia.

82. Ofverkraft i ensMlta friska kroppsdelar kan icke an-

ses såsom verklig kraft; ty all ojemnhet förorsakar inskränkthet

eller stelhet i vissa delar och tafatthet eller slapphet i andra.

Likväl kan menniskokroppen icke genom gymnastik ernå en

fullkomlig likstämmighet i alla sina delar. Hvarje menniska

hindras derifrån, mer eller mindre antingen genom medfödda

bräckligheter eller genom vanskötsel, olyckshändelser, utsväf-

ningar m. m.

Om gymnastiken icke kan upphäfva alla bräckli dieter, gag-

nar den likväl genom att för samhället göra menniskokroppen

så duglig, som den med vidlådande lyten och bräckligheter,

kan blifva. Som menniskokroppen är med dylika brister be-

häftad, bör dess utbildning ledas — från de alraenklaste rörelser,

stundom långsamt steg för steg till svårare öfningar, och i början

förnämligast rigtas emot dessa svagheter i vissa delar.

Icke heller bör man försöka att drifva kroppens utbildning

till det högsta; ty ett sådant behandlingssätt blefve ensidigt; eme-

dan ingen kropp kan hinna lika färdighet i alla rörelser. Så-

ledes bör man endast hafva afseende på menniskokroppens all-

männa förmögenheter — de rent kroppsliga anlag, hvilka äro

nödvändiga för hvar och en, om han skall vara frisk och

verksam.

Uvad uppstår genom uteslutande öfverdrift och ensidighet

vid utbildningen af kroppens enskilta förmögenheter. Dysterhet,

retlighet i lynnet, illsken sjelfkäidek, menniskohat o. s. v., slöhet

i tankekraften, råhet i sinnet, djurisk vildhet i seder o. s. v.

Af oliksidig öfning uppstå dessutom snedheter.

83. Menniskan får genom rätt afpassad rörelse ett redi-

gare medvetande af hvad hon förmår, och icke förmår. Detta

medvetande röjer sig genom en renare vilja, minskad retlighet,

ett bestäiudare handlingssätt, säkrare öga, förhöjdt mod och

tygladt öfvermod, m. ra.
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Således har kroppens utbildning ett andeligt syfte, och ett

märkbart inflytande på sedligheten.

84. Den pedagogiska gymnastiken är så förenad med den

medikala, att endast den yttre formen skiljer dem. Behofvet

af den pedagogiska gymnastiken såsom ett utbildningsmedel be-

visar tillvaron af en medical syftning deri; ty såvida den förra

är ett preservatif mot menniskoorganismens förfall, måste den

ledas af en fysiologiskt pathologisk idé, och alltid i tillämp-

ningen grunda sig på det subjektiva förhållandet. För att be-

dömma de yttre formerna, måste individualiteten afses; ännu

mera för att bedömma de inre. Gymnastiken måste således

äfven i en yttre bildning grunda sig på ett rent vetande, utan

hvilket den skulle förfalla till athletisk råhet.

85. Mennniskokroppen består af flera slags olika fasta

och flytande delar; de sednare tränga öfverallt emellan de fasta

delarne, afsätta vissa ämnen från sig till näring åt de förra,

eller afsöndra sådana, hvilka, inblandade med redan förut be-

redda safter, frambringa nya sammansättningar, eller ock från-

skilja sig andra, som icke vidare kunna betjena kroppen, utan

derföre uttömmas af densamma. Den vexling, som häraf upp-

står, åstadkommer en ständig förnyelse af hvarje den minsta

kroppsdel, hvilken förnyelse likväl står i närmaste samband med

kroppens allmänna utbildning, och särskildt till den frivilliga

rörelseyttringen. Hvarje rörelse, beroende eller oberoende af vil-

jans inflytelse, utföres af kroppens köttdelar. Dessa, hvilka bestå

af fina trådar, som kunna sammandragas och uttänjas, och der-

före äro i stånd att utföra rörelser så väl för enskilda delar,

som för hela kroppen, ligga till följd af rörelsernas mångfald, i

bestämda rigtningar och afdelningar, dem man kallar muskler.

Den egentligt trådiga muskelmassan sammanbinder äfven sig med

och omgifves, till sina mest fina trådar af en egen slags hvit,

nästan genomskinlig, med oregelbundna ihåligheter och fina hinnor

försedd väfnad, som kallas slemväf, hvari fett oftast afsätter

sig, och hvilken ingår i sammansättningen af hvarje organ : utom

dess höra ådror och nerver till musklernas sammansättning.
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Ådrorna eller kärlen, redskapen för vätskornas omlopp, utgöras

af trenne till sin väfnad olika systemer, pulsåder- ven- och

sugådersystemet; dessa olika systemer öfvergå i hvarandra, och

helt och hållet bero af hvarandras förrättningar. De äro ihå-

liga gångar, från ett tums till Vu^els hårs tvärdiameter, hvilka

föra vätskorna dels från, dels till hjertat. Pulsådrorna, de nä-

ringsförande kärlen, utgående från hjertat, utgrena sig i flerfal-

diga slingringar och ådernät, inom hvarje särskildt organ och

föra en röd vätska, kallad, arterielt blod. Venerna, gemenligen

kallade blodådror, af hvilka de flesta äro försedda med en slags

falluckor, hvilka blott tillåta blodet att stiga mot hjertat, ut-

springa från pulsådrornas finaste utgreningar och innehålla ett

mörkbrunt, nästan svart blod. Sugådrorna, som upptaga de

till näring öfverflödiga, rent upplösta bloddelarna, och föra ofär-

gade vätskor, äro ytterst fina rör med tunna genomskinliga väg-

gar, och äga liksom venerna, ehuru mera tätt lägrade, fördäm-

mare eller klaffar, förmedelst hvilka den i dessa kärlen inne-

slutna vätskan ledes från grenutbredningen in i större stam-

mar, hvarefter den ofärgade vätskan utgjuter sig i venerna och

sammanblandas med det svarta blodet. Bland sugådrornas för-

rättningar hörer äfven upphämtningen af det i magen och

tarmkanalen, medelst flera tillsatta safter omvandlade födoäm-

net. Så snart en vätska blifvit inledd i dessa kärl, genomlöper

den en mängd körtelkroppar, i hvilka sugådrorna mångfaldigt

förgrena sig, hvarefter de gå i färre grenar. Förmedelst sug-

ådersaftens öfvergång uti flera kärl och kringförning uti kört-

larna, förmildras (?) de från kroppens alla delar uppfångade,

olikartade vätskorna. Nerverna, som nästan oändligt förgrenas,

framställa sig, som hopade cylindriska små rör, hvilka stå

jemnlöpande i medelbar beröring med hjernan, ryggmärgen och

nervknutarna. De äro icke allenast beting för sinnesorganerna

och den frivilliga muskelrörelsen, utan bidraga äfveuledes till

hvarje förrättning, som bålens inre organer fullgöra. Bland dessa

intaga hjertat och lungorna nästan hela den hålighet, hvilken

refbenen bilda. Hjertat och lungorna hvila på en tvärliggande

hvalf-formig muskel, hvilken utgör skiljeväggen mellan bröstet och

Ling. IIL 43
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buken. Denna skiljevägg, kallad mellangärdet, som betydligt

bidrager till andhämtningen, genomsläpper dels hufvudstammen

för pulsådrorna och venerna, matstrupen samt underlifvets ner-

ver och sugådror; härigenom ställa sig bröstets organer i före-

ning med dem, som äro uti buken och bäckenet lägrade.

86. Men på det att de viljan tillhöriga musklerna skola

med bestämdhet kunna utföra de sammandragningar och utsträck-

ningar, hvarigenom kroppens rörelser åstadkommas; så äro de

fleste fästade med en eller båda af sina ändar, förmedelst en

hvit, glänsande hinnagtig eller rund sena, på de fasta bende-

larne, som sinsemellan förenas genom ledband, hvilka sednare på

sin insida afsöndra ett slemmigt ämne, hvarigenom rörlighet

mellan ledgångarne underhålles. Förmedelst den oafbrutna för-

bindelsen mellan kärlen och nerverna beror musklernas eget lif.

Muskelkraften eller spännkraft^ står således i oafbruten för-

bindelse till kärlen och nerverna, hvarföre de senare utbildas

jemnlikt med musklerna. Skall den i kärlen löpande vätskan,

sjelf kunna återvinna sin förlorade kraft att nära eller utbilda

och underhålla kroppen, måste det ofärgade eller färgade ämnet

införas i sådana kärl, som närma sig centralorganet för blod-

omloppet eller hjertat. Sedan blodet slutligen strömmat in uti

högra delen af hjertat; utdrifves det i de å ömse sidor af det-

samma, genom en skiljovägg åtskiljde lungorna, hvarest det kom-

mer i oegentlig beröring med den i luftrörsvägarne inandade

atmosferiska luften, hvarigenom blodet ånyo blifver tjenligt till

näring för kroppens alla delar. Efter denna blodets förnyelse,

återgår detsamma från de fina ådernäten, genom kärlgrenar och

stammar in uti venstra delen af hjertat, hvarifrån det sedermera

utdrifves till alla delar af kroppen; lifligare hos den kraftige

och sunde, trögare och ofullständigare åt vissa delar hos den

svage, sjuklige eller lättjefulle.

Af denna korta framställning bör kunna slutas, att hvarje

gymnastisk rörelse nödvändigt måste under tillräcklig föda icke

allenast sträcka sina verkningar till det frivilliga systemets olika

delar, och utbilda detsamma till större fullkomlighet; utan äfven

till de öfriga kroppens organer, hvilka alla sinsemellan stå i

medelbar eller omedelbar beröring och i ömsesidigt beroende af
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vätskornas jemnvigt och sundhet. Följakteligen är Gymnastens

syfte icke blott att afse de verkningar, som uppstå uti red-

skapen för rörelseyttringarne, utan äfven att följa de af dem

väckta förändringar i kroppens öfriga organer.

87. Vid sammandragning eller passiv utsträckning af en

muskel sker äfven en sammanpressning och förryckning af de

muskeln tillhöriga blodkärl och nerver, som, sedan den muskulära

rörelsen afstannat, ökar aktiviteten inom kärlen, tillhöriga den på-

verkade muskeln, och befordrar således tillförandet af arterielt

(syrsatt, närande) blod. Att förklara huru delar af blodet ordnas

till rauskelfibriller, nervernas inflytande härvid, absorbtionens

ökande m. m. skulle föra oss utom gränsorna för denna skrift,

hvars ändamål endast är att tjena till ledning fÖr instruktörer

och Arméens befäl vid de gymnastiska öfningarne.

Då man således vet, att genom gymnastisk beverkning åstad-

kommes muskel- och kraftutveckling, och då ojemnvigt yttrar sig

någonstädes inom organismen ; är det naturligtvis till de svagare

delarne gymnasten först och hufvudsakligast måste vända sig—
och då jag förut yttrat att endast abnormiteter inom muskel-

systemet och de genom detsamma beverkade inom benstommen,

här kunna komma i fråga att behandla; må här till förtydligande

af ofvanstående föreskrift framställas några exempel af snedheter

och deras behandling, samt de allmännare fel, som vidlåda våra

soldater och rekryter.

Skulle t. ex. höger axel vara lägre än venster, kan man
antaga antingen, att de rauskelpartier, som bära upp nämde axel,

äro för svaga, eller ock de muskler, som böra hålla ned venster

axel och skulderblad — dessa i undervigt varande muskeldelar,

måste således företrädesvis sättas i verksamhet.

Efter samma grunder bör man förfara, om höger (venster)

axel framskjuter, eller om den ena höften är lägre, ra. m.

Lutar hufvudet åt någon sida, bör uppmärksamheten vän-

das åt motsatt sida, hvilket blir en allmän regel. Oftast förekomma
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dock snedheter af ett ganska inveckladt förhållande, och dessas

behandling tillhör då den medikala gymnastiken *).

De fel, som allmännast förekomma hos soldaten, hvilken från

barndomen är sysselsatt med ensidiga och ansträngande göro-

mål, kunna förnämligast hänföras till följande:

Oliksidig ställning.

Pannan fÖr mycket fram.

Pannan fÖr mycket bakåt.

Hakan nedåt eller framskjuten.

Hufvudet lutande åt höger eller venster.

Bröstet indraget.

Bröstet för mycket fram (nedtill).

Axlarne upplyftade.

Ena axeln upplyftad.

Ena axeln framåt.

Magen för mycket framskjutande.

Sätet för mycket bakåtskjutande.

Stelhet i höfter och sidor.

Ena höften upp- eller utskjuten eller båda delarne.

Armbågarne utåt.

Stelhet i arm- och handlederna.

Styfhet i fingrarna utåt eller inåt.

Tummen spänd (utåt).

Eingrarne stelt slutna.

Knäna stela.

Knäna framåt krökta.

— bakåt böjda, (bockbent).

— inåt böjda, (kobent).

— utåt böjda, (hjulbent).

Vristen stel.

Tårna för mycket uppåt.

— för mycket inåt.

Vacklande gång.

*) Utg:s anm. På ett annat ställe anmärker författaren, att i snedt liggande,

sittande, hängande, ställningar, i afändringar af gängställning och af utfall äro

de verksammaste medel mot snedheter.
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Sällan finnas de, som icke hafva ett eller annat af dessa

fel. Det tillhör då instruktören att härpå hafva afseende vid

den indelning, som framdeles skall beskrifvas.

88. Serskildt märkas de rörelser, som icke böra företagas

eller åtminstone högst försigtigt och lindrigt göras med blodfulla

personer, med plattbröstade och smalaxlade, merändels med stor-

magade, med allmänt svaga, med bråcksvaga. *)

Allmänna reglor,

89. Vid gymnastiköfningarnes början har befälet följande

att hufvudsakligen iakttaga:

Att efter olika ålder, storlek, lyten och tillgång af biträ-

den (befäl) indela truppen i afdelningar, hvarefter han anord-

nar öfningarne i följd af hvar och en af dessa afdelningars ser-

skilta beskaffenhet. Vid truppens uppställning, som för fristående

rörelser helst bör ske på ett led, med tvenne tum från armbåge

till armbåge, bör den ordnas efter längd och likhet i styrka, hvar-

efter den indelas i första, andra, tredje männer allt efter behof-

vet af ledformeringar. Befälet bör så leda de gymnastiska öf-

ningarna, att han öfvergår småningom från lättare till svårare

rörelser, för både öfver- och underredet.

Hvarje olika utgångsställning skall först läras, innan någon

rörelse företages i denna ställning. Likaså stödens anläggning,

såsom förut är beskrifvet. För hvarje rörelse, som kan göras

både på stället och med rumförändring (såsom utfall med olika

vinkelförändring ur linien, d. ä. med vändning, m. m.) måste först

och förnämligast afses det förra sättet.

I hänseende till kommando-orden böra de följa på hvar-

andra så, att först säges hvaråt och hvilka, som skola göra

rörelsen, — derefter de som skola biträda dervid, nämligen an-

lägga stöden och utföra handräckningen.

*) Utg:s anm. Här följa sju blad utgörande spridda delar af ett serskildt

stycke uppställdt efter öfningaroas muskelverkan och »nytta», säsom mot fram-
skjutande haka (»Nackvägning») styfva axlar, stel gang m. m. Både början och
slut saknas härtill; likasä om »Gymnastens pligter.» m. m.
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Såsom regel för utsägandet af kommando-orden gäller att

de, på hvilka en omedelbar och hastig verkställighet äskas, ut-

sägas med skarp och hög röst i motsats till dem, på hvilka

en långsammare verkställighet bör följa.

Kommando-orden äro bestämda med afseende på sjelfva

rörelseformen, och äro så vidt möjligt indelade i lystrings och

verkställighets-ord, hvilkas natur är lämpad efter rörelsens. Der

något passande lystrings-ord ej varit möjligt att bilda, samt äfven

då befälet önskar mera tydlighet eller omedelbarare verkställig-

het, kan man låta temporäkning Tu! Tre! blifva verkställig-

hets-ord, allt efter antalet af tempo i rörelsen; räkning bör

begagnas äfven till att undvika de egenteliga kommando-ordens

onödiga upprepande. Efter räkning från utgångsställningen åter-

tages då vexelvis slutställning och utgångsställning. — Om kom-

mando-orden gäller dessutom:

Alla hastiga verkställighets-ord af mera än ett enda tempo

kunna ersättas med temporäkning: Ett! Tu! &.

Alla hastiga utgångsställningar af ett enda tempo, men utan

stöd af sidokamrat kunna kommenderas med utgångsställning—
ställ! samt (med stöd?) med stöd ställ!

Alla hastiga utgångsställningar af mera än ett tempo kunna

kommenderas med Utgångsställning ställ! Tu! &.

Alla enklare stöd och kedjor kunna kommenderas med

Stöd ställ!

Alla mer eller mindre hastiga utförande antingen utan e-

gentlig tempoindelning eller utan att instruktören kommenderar

(eller räknar) hvarje serskildt tempo, kunna kommenderas med

....(? Kör!)

Anm. Temporäkning bör aldrig för tidigt eller onödigtvis

afläggas för sådana rörelser, som enligt sin naturliga rhytm

kunna delas i tydliga tempo. FÖr många tempo böra ej heller

sammanföras. Framför Kör! som är ett verkställighets-ord,

kunna serskilda lystringsord efter behag nyttjas.

De flesta långsamma rörelser (till intagande af utgångs-

ställning eller till utförandet) utan stöd af sidomän kunna ledas

antingen efter räkning eller vexelvis efter Venster! Höger!
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(Framåt! Bakåt!) o. s. v., eller med tecken, enkla eller med

blindtempo i lämpliga takter.

Alla stående utgångsställningar och de flesta andra kunna

åter öfvergå till grundställning och rättning med kouimendering

af Ställning!*)

90. Instruktören åligger

:

Att hvarje rörelse först klart och tydligt beskrifves med

förevisning, sedan följa koinmando-orden, hvarefter ytterligare

under rörelsen alltefter dess fortgång rättelser kunna korteligen

upprepas. Enskilta rättelser skola verkställas med lif och skynd-

samhet, att ej rörelsen för långt uttänjes.

Att noga tillse och handhafva att hvarje rörelses egen rätta

form och natur städse med stränghet blir iakttagen.

Att om gymnastiköfningarne utsträckas äfven till äldre

soldater, ej med dem göra fÖr våldsamma rörelser, och att böj-

ningar bakåt, vridningar samt öfningar med skilda fötter verk-

ställas med synnerlig aktsamhet och omvårdnad. Såsom allmän

regel för de enklaste bålrörelserna gäller, att hälarna alltid skola

vara slutna, såsom vid böjningar bakåt, framåt, sidoböjningar

och vridningar.

Att äfven med synnerlig aktsamhet och stränghet tillse

hvarje språng m. m.

91. I afseende på den ordning, som rörelserna börahafva

till hvarandra, och hvartill de lektionschemata, som härhos äro

bifogade, tjena såsom ledning, bör befälet, dock med hufvudaf-

seende å truppafdelningens individuella behof, ej rigta för många

och ansträngande rörelser efter hvarandra åt samma kroppsdel,

och börja med rörelser för extremiteterna (armar och ben), se-

dan öfvergå till rörelser med bålen (böjningar och vridningar),

hvarefter dessa med hvarandra afvexlas, att de utgöra ett helt

sträfvande till gymnastikens syfte: alla delars harmoniska ut-

veckling inom menniskoorganismen. — Ofningarnes plan i ta-

bellerna grundas på klasser och motsvariga perioder.

92. Militärisk ordning råde i allt; och som hela nationen

borde vara på Beväringsfot, är detta nödvändigt äfven i skolor

*) Utg:$ anm. Jfr. i öfrigt anmärkningen till det stycket 14.
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och vid enskildta öfningar. Sådan gymnastik passar likväl ej

den spädaste barndomen.

93. Af uppställningar, afstånd, vändningar och steg böra

endast de enklaste* bestämmas. Sammansättningar deraf göre

hvarje omtänksam lärare sjelf. Uppfinningen har deri det fri-

aste fält.

Man bör noga tillse jemn fördelning af manskapet, så

att en öföerslark icke kommer att arbeta ihop med en all-

deles svag person; en öfvertung icke ställes i närmaste rote

med en öfverläit, ej heller en mycket lång utmed en mychet

liten, en äldre invid en mycket yngre o. s v.

94. Som den pedagogiska gymnastiken i allmänhet kallas

aklif, och syftar att underlätta likstämmigheten mellan alla

menniskokroppens delar, måste den åtminstone vara ett pre-

servatif mot dennas förfall, således hafva ett medicalt syfte,

hvilket i ännu högre grad, fast på ett passivt sätt utvecklar

sig i medicalgymnastiken.

^ ^ ^

95. Andra delen af rörelseläran innefattar den mili-

tära gymnastikens eller handvapens begagnande till fots och till

häst. Den krigiska (militära) gymnastiken syftar att förmedelsl

yttre ting, sabel, värja eller blott medelst egen förmåga såsom

vid brottning, ridning m. m. sätta kroppen i oberoende af en

annan kropp och ett annat yltre ling; d. v. s
,
att motarbeta

en yttre främmande vilja, och sätta den under vår egen.

Militärgymnastiken omfattar följande afdelningar:

'1) Fäktning med värja.

2) Fäktning med sabel.

3) Fäktning rned huggvärja.

4) Fäktning med Gevär och bajonett (tvåhandspik).

5) Lanskastning.

6) Änterbila (pik).

Handgrepp.

Ridt (voltige, brottning).

96. Hvarje lefvande varelse har fått känsla för sitt

sjelfbestånd. — Menniskan liknar häruti djuren; men dessa
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hafva af naturen fått sina vapen, för att försvara sitt lif;

menniskan deremot har måst sjelf uttänka sina. Derföre föra

de förre sina anfalls- eller försvarskrig efter cfn//; den sednare

deremot ofta har beräkning på vapnets brukbarhet. Således

måste menniskan äfven veta, huru hon bör [öra det vapen,

som hon nyttjar; annars handlar hon icke såsom menniska,

utan blott som djur.

97. Ehvad vapen soldaten skali lära sig att föra, bör

han förut erhålla, utom rekrytexercis, någon allmän gymna-

stik^ för att bryta den stelhet, som annars motverkar fäkt-

undervisningen, om tiden dertill är kort. Gevärfäktningen är

lätt att lära', och fordrar ej lång förberedning. De första en-

klaste faktställningarna kunna t. o. m. öfvas med skolynglingar

^

äfven med trägevär eller tvåhands träpik. Sabelhuggning for-

drar mera allmän gymnastisk förberedning; och särdeles böra

öfvas rörelser med hel fotflyllning, handvridningar med slag,

bålrörelser samt synnerligen för ryttare vridrörelser med skiljda

fötter, alltmera hastiga, sluteligen i förening med armrörelser

i olika plan, fria och bundna språng, voltige. Värjföringen

fordrar allramest en allmän utbildning till full concentration,

d. ä. föreningen af smidighet, hastighet och säkerhet i för-

måga att hvarje ögonblick kunna hejda sin egen kraft, att till

det yttersta kunna inskränka den hastigaste rörelse, att be-

gagna det minsta möjliga af tid och rum. Endast då kunna hans

rörelser blifva så säkra och hastiga att de gränsa till osyn-

lighet för motståndaren. Stora rörelser äro alltid bevis på

massans öfvervigt till kraften (och säkerheten), ej blott vid

benens steg, marscher, utfall; men äfven vid händernas rö-

relser: stötar, afböjningar, spetsflyttningar. Deraf svårigheten

att beskrifva alla fast concentrerade rörelser, deraf svårigheten

att teckna dem rätt. Ingen kan dock lära fäkta blott efter

bok. — —
98. Innan man sätter vapen i hand på en nybörjare

(infanterist), bör man lära honom 1) att med vårdad hållning

intaga halft höger om med rät fotvinkel, att derunder bort-

vrida venster (höger) axel och framvrida ansigtet, derefter 2)
att i denna ställning böja (och uppräta) knäna lodrätt öfver
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fotspetsarna, och väl utåtförda, så att fötternas yttersida stadigt

stödes mot marken, derefler 3) att intaga benens gardställning

jemte appeller, för att utröna deras stadga, då tyngden hvilar

på det bakre benet; samt sluteligen 4) att utföra marscher

framåt och bakåt, äfvensom gardombyten. Om man förberedt

dessa öfningar med gymnastik, och sedan fortgår från det lät-

tare till det svårare; kan man med fördel samtidigt undervisa

ett storl anlal i fäktning liksom exercis. Exercisens rythm

är dock annat än fäktningens rythm. Om denne method ej

är i alla afseenden bättre för att bilda verkliga fäktare, så

äger den likväl nog många fördelar vid soldatundervisnmgen.

under rådande omständigheter. Den längre eller kortare öfnings-

tid, som medgifves, måste man derföre noga afse.

All faktundervisning börjas således med öfning utan va-

pen vexelvis för båda sidor:

1) Sidans effacering medelst kommando-ordet Halft höger

(venster) om med rät fotvinkel; derefter återgång (till grund-

ställning) medelst Midtåt; eller räkning för båda rörelserna,

tillsammans tvenne tempo Eli! lu!

2) Sidans effacering (enligt det föregående) och derifrån

knäböjning (och sträckning) medelst kommando-orden Knäna

böj! Uppåt sträck! (Räta upp!) Tillsammans fyra tempo Ett!

Tu! Tre! Fyr!

Anm. Till omvexling med denna förberedning öfvas fot-

flyttning framåt (bakåt) i samma effacerade utgångssiällning.

3) Sidans effacering, derifrån knäböjning (enligt föregående)

och derilrån främre fotens framflyttning medelst kommando-

ordet Höger (venster) fot framåt ställ! och Höger (venster)

fot tillbaka ställ! Tillsammans sex tempo Ett! Tu! o. s. v.

(neml. tre för att komma i Gardställning

;

tre för att Bäta upp!)

4j Gardombyten, half och helmarsch (passade) framåt och

Ullbaka, vändning. 1 allmänhet bör ej mer än en ny öfning

^tilläggas för hvarje dag. För hvarje ny rörelse tillser befälet

början noggrant ställningens vård, samt hufvudets och bröstets

lediga, men uppsträckta hållning; derefter tillägger han äfven

hastigheten mer och mer, med strängt bibehållande af hållningen.

Sedan begagnas vapen, efter liknande grunder. Om instruk-
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tören har god tillgång på tjenliga biträden, må hvarje karl få

en enskild öfning rotevis i dessa förberedande ställningar, hvarje

för sig; deras enkelhet och likhet med fristående gymnastiken

göra att de alla lätt läras på några få timmar, om soldaten ej

tröttas för länge dermed, utan nödig hvila. All fäktundervis-

ning efter kommando och temporäkning bör ordna sig i 1)

öfningar utan vapen, på ett led, 2) med vapen, på ett led,

3J med vapen, på tvenne led, eller parvis vända mot hvar-

andra. Derefter följer contrafäktning parvis, men af öfnings-

tidens längd, af biträdenas öfning och antal, men synnerligen

af vapnets olikhet beror huru mycken enskild öjning, före

öfningarna på tvenne led, kan tilldelas hvarje karl emot instruk-

tör^ först långsamfj sedan allt fortare, till inlärande af hvarje

rörelses användningssätt. För Bajonett göres denna öfvergång

så kort, som behöfves för att uppfatta stötars och afböjningars

sammanhang, för lika sidor, men ej för omaka gard.

Anm. Temporäkning, småningom hastigare gifver de bä-

sta verkställighetsord till de flesta gymnastiska rörelser. —
Alla rörelser (med vapen) af mera än ett tempo, och alla

sammansättningar skola först räknas i tempo. Sedan detta

är nog öfvadt, kunna samma turer (genom ett slutligt verk-

ställighetsord), sammanbindas utan räkning till omedelbart ut-

förande, med största möjliga hastighet, för att bilda öfver-

gång till verklig contra af eget val — men utan för långa

sammansättningar; i början ej mer än tvenne enkla rörelsers

förening, antingen: 1) A gör tvenne angrepp, B motsvarande

parader, eller A gör ett angrepp, B motsvarande parad och

ripost, som A parerar o. s. v. — För sammansättningen

af olika delars rörelser iakttages alltid, att först öfvas armarnas

(och gevärets) rörelser, omvexlande med fötternas (och krop-

pens) rörelser, innan båda slagen kunna förenas. — I början

skall soldaten oftare hvila
;
emedan hans rörelser då äro mindre

omvexlande och mera tröttande. Innan rörelser med fötter

och händer (vapnet) kunna förenas, böra de omvexla till mera

hvila.

99. Contrafäktningen bör instruktören sjelf öfvervaka

både till förekommande af öfverilning eller andra ytterligheter.
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Om det föregående är nog och rätt öfvadt, kan instruktören

rigta soldatens undervisning till att hastigt se och begagna

blottor, tillfälliga eller afsigtliga, att nyttja finter, och att efter

hvarje lyckad afböjning gifva slöt, m. e o. att välja och rätt

använda ögonblicket.

100. Till underlättnad både för instruktören och man-

skapet, indelas detsamma i /äktklasser efter de förut be-

stämda grunderna. Dessa kunna vara större vid fäktning

på ett led; högst 18—20 man för hvarje instruktör, minst

vid kontrafäktning. Manskapet bör ofta hvila, men kort. Un-

der hvila kunna enskilda fel rättas.

101. Till fäktning på tvenne led begagnas helt afstånd

mellan rotarna. Om manskapet är uppsläldt på tvenne slutna

led, uppgifver instruktören huru många steg (tre eller flera),

det första ledet bör framrycka, hvarefter kommenderas:

(Till fäktning) jörsta ledet ryck ut—marsch!

Det angifna ledet marscherar rätt fram, gör halt, och

derefter högeromvändning; alla dessa rörelser följa hvarandra

omedelbart, men taktmässigt.

Om manskapet är uppsläldt på ett led, utrycka jemna

män, sedan instruktören för manskapet uppgifvit det dertill

nödvändiga antal af steg; dertill kommenderas:

(Till fäktning) jemna ryck ut—marsch!

Jemna framträda och göra halt med ställningssteg (fyra;

tempo) derpå göra de omedelbarligen Högeromvändning, (tre

tempo) samt derefter likaledes rättning (två tempo) åt venster,

midtför udda med venstra fotens steg åt venster samt ställ-

ningssteg, med högra foten. Inryckningen i båda fallen göres

med fyra (fem, sex) steg och högeromvändning.

102. För öfrigt tillhöra felen antingen ställning eller

snabbhet. Den förras fel måste instruktören först söka rätta

eller minska i mon af hvarje karls olika anlag, hvilket är

lätt, om gymnastik förut rätt användes deremot. Underredets

fel i gard: kroppstyngden h vilande på främre benet, fötterna

ej i rät vinkel, främre fotspetsen inåtvriden, den andra tvert-
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om, eller främre foten korsar den bakre, knäna synnerligen

det fiämre sjunkande inåt hvarandra, eller för raka, synner-

ligen det bakre, höfterna, underlifvet framåtskjutande, antingen

åt fronten eller åt gardsidan. —
Ofverlifvets väsendtligaste fel: att hufvudet ej bäres lod-

rätt, hakan framskjutes, bakre sidan, axeln, ej bortvrides, och

ansigtet ej framvrides, hvarigenom ena ögat sneglar framåt,

att bröstet sammansjunker, eller öfverlifvet lutar bakåt, eller

annorlunda afviker från lodrät hållning, armbågarne (till enhands-

vapen) afvika ur kroppens fäktplan, eller att alla dessa delar

öfverskrida rörelsens nödiga gränsor.

Det vanligaste felet vid passad och marsch framåt är att

korsa föttorna (sedda i froniplanet) eller att förlöpa sig deri-

genom att kroppstyngdens snabba framflyttning ej nog be-

stämdt hejdas. —
Fel vid gardombyte och vändningar: att lossa från marken

den häl, hvarom vridningen bör ske.

Det vanligaste felet i utfall är att lossa den bakre hälen

från marken, bristande sträckning i bakre benet, olikhet mellan

bålens, bakre benets och främre underbenets lutning, genom

för långt utfall, eller för kort, fötterna korsas, främre fotspet-

sen eller knät inålvrides, hufvudet ur linien.

Det vanligaste felet vid liggande stötar i utfall är, att

bakre axeln ej hålles orörlig. — —

Första Åfdelningen. Om Värjan.

Inledning.

103. Då vapen finnas, måste det äfven gifvas reglor, huru

de, så väl till anfall som försvar, ändamålsenligt må användas;

reglor grundade så väl på menniskokroppens mekanism och

geometriska konstruktion, som på sjelfva vapnens, med vilkor

att desse ej äro i något stridigt förhållande till hvarandra. I

följe häraf komma de kroppens ställningar, som grundade på
ofvannämnde vilkor, äro antagne såsom ändamålsenligast, att

först blifva ämnet för uppmärksamheten, hvarefter de tillämp-
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ningar och förändringar, som vid de olika vapnen därmed öf-

verensstämma, skola framställas.

Då vi ej kunna bestämma den terrain. på hvilken vi

möjligen komma att strida, och vi således måste göra oss deraf

så oberoende som möjligt, intaga vi en ställning, hvarigenom

dessa svårigheter lättast öfvervinnas: nemligen den vi kalla

Gard,*)

I gardställningen är afståndet mellan benen ungefär

tvenne fötters längd, emedan detta vanligen är motsvarande ax-

larnes bredd, som är det rätta afståndet, emedan desse äro de

yttersta periferiska punkterna af kroppen, hvilken, för att er-

hålla en fast och säker ställning, måste hafva en mot dess

utsträckning svarande bas. Kroppstyngden hvilar på det bakre

eller det från fienden vända benet, som med böjdt knä emot-

tager denna tyngd vid intagandet af gardställningen; det

främre benets fot i rät vinkel mot den bakre är på ofvan-

nämnde afstånd alldeles ledig, så väl till utfall, som marsch-

och appell, hvilka rörelser framdeles komma att beskrifvas.

Bakre axeln vrides från fienden för att förminska min

skott-lafla; främre armen, som förer vapnet, upplyftad med sam-

ma böjning, som den vanligen har, närden är naturligt ned-

hängande vid sidan; handen, som fattat vapnet vid kafveln

med tummen, pekfingret och de andra fingrarne, som stöd för

denna fattning, stannar i höjd med den punkt, som svarar mot

maggropen, eller tre tum under högra bröstvårtan; och är denna

punkt sjelfva centrum för anfallstaflan, hvarföre denna gard

kallas central-gard, då åler den allmänna definitionen på gard

är en sådan ställning, hvarifrån jag med lika lätthet utgår

till alla rörelser, h. v. både till anfall och försvar.*)

*) Ehuru vapnet bör föras sfi väl med höger som venster anii
,
dels emedan,

om den ena af dem blir satt nr stridbart skick, den andra måtte kunna företräda

dess ställe; dels och för att undvika ensidighet, då vapenöfningeu betraktas så-

som utvecklingsmedel; har jag doek, till lättande i beskrifningen antagit den

högra armen såsom agerande, förntsättande att tillämpningen deraf till den ven-

stra, ej skall möta några svårigheter; äfveusorn jag af sistnämnde skäl först går

till beskrifvandet af värjans förande,

•) UtgiS Antn. Eet tyckes vara en besynnerlig glömska, att här intet namnes

om handena egen atällning i centralgarden, nemligen fullt snpinerad »med knogarue
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Att armen innehar den ofvan föreskrifna böjningen, är

nödvändigt, emedan, om den skulle vara sträckt, rörelserna

dels skulle blifva stela, dels ock emedan man snarare skulle

tröttna. Vore den åter mera böjd, förlorade jag tid vid sträck-

ningen af armen, äfvensom jag måste, för att vara skyddad

vid parerandet, göra en större periferisk rörelse. Att fattnin-

gen af vapnet ej sker så att tummen och pekfingret stödjas

mot parerplåten, måste noga iakttagas, hufvudsakligast emedan

vid ett anfall på klingan såsom Batluta eller Brisé, man ut-

om svårigheten alt hålla fast, äfven erfar betydlig smärta och

sprängning i fingrarne, äfvensom man saknar smidighet och

ledighet i handlofven.
I

Bakre armen är upplyftad så, att öfver- och underarmen

bilda rät vinkel mot hvarandra. — Öfverarmen i linie (?)

med samma del af den främre, samt bakre handens fingrar

och handlofve i linie (?) med underarmen. Denna arm är så-

lunda upplyftad, dels för att vara tillreds till liandparader, dels

hufvudsakligast för att motväga vapnets tyngd, samt sålunda

bringa kroppen i jemnvigt — det är, enhet med sig sjelf.

Hufvudets ställning är med full front mot fienden, utan stelhet

eller snedhet.

De medei, jag har att antingen närma eller aflägsna mig

från min fiende, äro antingen utfall, vanlig marsch framåt

(rättningsmarsch) passader samt reträttutfall och vanlig marsch

tillbaka.

Ett utfall antingen framåt eller tillbaka bör ej ske förr,

än stridsarmen blifvit fullt sträckt. Armen bör i denna ställ-

ning vara lodrätt mot bålen, dels för att hinna längst, dels

ock för att vara i förmåga att yttra den högsta kraft, och

jemte vapnet, hvars spets rigtas på medelpunkten af fiendens

anfallstafla, intaga linien, det är kortaste vägen mellan mig

och min fiende.

uppåt och haudryggeii uedåt» såsom i primsträck ni ug; i motsatt till både »Terz-

läget med prouerad haud, och till andra »lägen» som afse att framkalla en viss

stöt. Samma ofullständighet träffas, i en annan handskrift om samma ämne.
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Denna rigtnings-rörelse är för fäktaren af lika mycken

vigt som för skytten en säker syjtning till ett mål, för alt

kanna träffa del; mer och mindre öfning verka i båda fallen

att inskränka tids-momenterna, så i ena, som andra afseendet.

Utfallet verkställes medelst ett öfverflyttande af tyngd-

punkten på det främre benet, som framflyttas så långt, att dess

undre del blir paralell med det bakre benet, som emellertid

blifvit sträckt.

Det geometriska förhållandet af afståndet emellan benen

i gard-ställningen och i utfallet ar som % till 3 ;
d. v. s när

afståndet mellan benen i garden är tvenne fölters längd, är det

i utfallet trenne. Högra foten och öfverböjda knäet äfvensom

venstra axeln ligga nästan i samma lodlinie mot marken. Den

halfräta lutningsvinkeln och benens paralellism äro utfallets be-

stämningar. Hela den bakre sidan i linie med motsvarande ben,

och hälen väl fixerad mot marken såsom utgångspunkt för rörel-

sen; samt venstra armen, som under utfallet utsträckes med

det flata af handen mot marken, nästan i samma linie paralell

(?) med främre armen. Afven i denna ställning är den att

anse såsom en motvigt till den häfstång, som bildas af strids-

armen, vapnet och den öfverlutade kr oppen, hufvudets ställning

blir oförändradt densamma som i garden.

Denna återtages genom öfverflyttandet af tyngdpunkten

på det bakre benet, hvars knä böjes, och åter mottager krop-

pens tyngd. Det främre benet återflyttas på förr beskrifvet

afstånd från den bakre foten; och bakre armen återtager me-

delst en hastig rörelse sin ställning i garden. Här agerar äf-

ven denna arm (genom upphöjningens hastighet) såsom en vä-

sentelig drif-fjeder vid uppresningen, betraktad såsom motsva-

rande eller tillintetgörande den förr nämde häfstången af

stridsarmen jemte vapnet.

Marscher jrarn och lillbaka äro egentligen att betrakta

såsom förberedelser till anfall. Denna regulator begagnas både

i avancerande och retrograda rörelser, och har denna benäm-

ning, emedan den äfven användes till rättning för att jemka

afståndet de stridande emellan, då någon mindre rubbning

uppstått.
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Passaden begagnas endast vid närmande mot fienden.

Den svarar i rummet ungefär mot en enkel marsch framåt

och’ utfall. — Man vinner således genom den tid, då man

nemligen gör en rörelse i .stället för /tienne; den begagnas särde-

les, då fienden går undan, äfvensom all marsch till förbere-

dande af anfall, fast mera direct

Den verkställes på följande sätt: 1:o under det att kropps-

tyngden öfverflyltas på det främre benet, framflyttas det an-

dra med foten i halfrät vinkel och klacken i jemnhöjd med

högra tån, (på hvilken denna fot emedlertid roterat 45*^ med

klacken inåt) båda knäna nästan raka, kroppstyngden hvilande

på venstra (?) benet. 2:o Framflyttas högra foten tvenne föt-

ters längd från den venstra, hvars klack roteras (?), in samt

benen återtaga den böjning, som för garden är föreskrifven. I

första tempo måste iakttagas dessutom,* att ej framvrida den

bakre axeln, hvilket fel undvikes, om man väl fixerar höfterna;

i andra tempo märkes att väl samla kroppen, hvilket vinnes

genom kroppstyngdens vederbörliga öfverflyttande, eller rättare

intagande på bakre benet, samt en fast concentration af benens

rörelser med utspänning af knäna.

Relraile^uljall (höger tillbaka, venster fall ut!) svarar i rum-

met ungefär mot en enkel marsch tillbaka samt utfall framåt.

Samma fördel, som med passaden vinnes i avancerande mot

fienden, äger jag under retirerande genom detta slags utfall,

vinst af tid, — så vida en rörelse är mindre än tvenne.

Det verkställes i tvenne tempo: 1 :o) främre foten tillbaka-

flyttas ungefär en fots längd, och emoltager kroppens tyngd,

hvarunder med vapnet verkställes den rörelse, som klingornas

ömsesidiga läge föranleder (hvarom längre fram), kroppen väl

tillbakadragen, båda knäna något böjda. 2:o tillbakaföres det

bakre benet så långt, att det blir parallelt med nedra delen

af det främre, och kroppen öfverlutas på det främre benet.

Verkställes rörelsen från utfall, är det blott skillnad med bakre

handen, som af förutnämnde skäl måste i första tempo intaga

den ställning, som den innnehar i gard, och i andra tempo återtaga

den ställning, som den äger under utfall.

Ling. 111. 44
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Innan vi gå vidare, och då jag nu sökt beskrifva de rö-

relser, der kroppen är den egentligen verkande, torde i för-

bigående några ord om det hufvudsakligaste, hvarigenom an-

dra fäktlheorier, ifrån denna afviker, få framställas.

Från axiomet eit är elt^ som utgör basen till hvarje rätt

genomtänkt vapenlära, hvars användande utvecklar sig än mera

uti tid och rum. såsom vilkor för alla rörelseformers beräk-

ning, skilja eller fela de i följande stycken: Derigenom att de under

garden låta tyngdpunkten falla mellan båda benen; att de ej

låta stridsarmen bilda rät vinkel mot bålen, utan låta den

vara mera upplyftad, afvikande från den sanningen, att ej

mer än en rät linie kan på samma tid ligga mellan båda de

samma punkterna; att de vid angrepp gå ur linien, både åt

höger och venster sida, hvarigenom armen får en viss rigt-

ning, och vapnet en annan, då således enheten förloras; att do

tillåta sig flera anfallspunkter på fienden, hvilket tyckes vara

ganska konsequent till den regel, som tillåter dem utgå från

flera punkter för att anfalla.

Hvad åter hos oss begreppet om anfall och försvar an-

går, så är det ej mer än ett, d. ä., anfall och försvar sam-

mansatta.

Om Angreppet

Enligt hvad förr blifvit yttradt, hålles värjan af tummen

och pekfingret, med tillhjelp af de andra fingrarna som stöd.

Vi vilja nu yttra några ord om sjelfva vapnets beståndsdelar

och konstruktion.

Det består af fäste och klinga, det förra är sammansatt

af plåt, hygel och kafvel, omkring hvilken fattningen sker, då

plåten och bygeln äro såsom skyddsmedel för handen. Klin-

gan delas åter hufvudsakligast i tvenne delar: Hela styrkan, och

hela svagan, eller försvarsdelen och anfallsdelen, och såsom

underafdelniDgar plägar man antaga halfva styrkan och halfva

svagao.
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Hela styrkan är på ett väl monteradt vapen den del af

klingan, som ligger mellan fästet och vapnets tyngdpunkt ;
—

hela svagan består af den återstående delen till spetsen. Hela

styrkan delad midt itu anger halfva styrkan, mellan fästet och

denna delningspunkt; äfvensom halfva svagan: mellan vapnets

tyngdpunkt och den punkt, der midten af hela svagan infaller.

Detta i korthet om indelningen af sjelfva vapnet. Nu
vilja vi bestämma det alstånd, som är erforderligt för att me-

delst utfall på stället, dels äga tillräckligt utrymme för mina

rörelser med vapnet, dels ock för att kunna gifva en stöt, som

genomtränger fienden, hvilket afstånd nemligen innehafves, då

klingorna ungefär på midten skära hvarandra.

Det skydd, jag söker under mitt vapen, kallas betäckning,

och föreställes i form af en triangel, som bildas af min arm

tillsammans med den del af mitt vapen," som är belägen emel-

lan mig och min fiendes klinga, såsom ena sidan; vidare af

den del af fiendens vapen, som ligger mellan mig och mitt

eget såsom den andra sidan, samt af den imaginaira baslinien

på min kropp, som utgör tredje sidan till den triangel, hvilken

jemte denne bildas af de tvenne förr bemälta sidorna eller af

den del af min kropp, som är emellan utgångspunkten för min

rörelse och den punkt, hvarest fiendens spets utförd skulle

träffa min kropp. — Denna sida utgör basen uti triangeln;

en stor del af den faller utom min kropp, om jag parerar

fiendens anfall, eller om fienden ej iakttager samling (cenlrali-

tet) uti sin rörelse — och är jag i samma mån skyddad som

jag förstorar den imaginaira baslinien, som faller på min kropp,

dock så att jag alltid sjelf inskränker mig inom gränsen af

min muskelkraft och (ej ?) viker ur linien.

Att klingans bredd på denna betäckning har stort infly-

tande är naturligt.

Det gifves tvenne sätt att föröka sin betäckning. 1:mo

derigenom att jag flyttar fram mitt vapen på fiendens, då jag

förstorar sidan i min egen triangel, och gör således basen på
mig större, 2:o Derigenom att jag förstorar vinkeln, ökar jag

ock basen på mig sjelf genom handens omvridning, äfvensom

genom handledsvinkelns förändring.
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Att anfallet och försvaret till sin natur är blott ett, är

ofvanföre sagdt; men såsom mekaniska yttringar måste de sön-

derfalla i tid och rum. Anfallet går i räta linien, och föregår

paraden eller försvaret, då delta i anseende till rummet går

i diagonalen, samt i anseende till tiden följer efter anfallet.

Då således ingen afböjning kan uppstå, förr än ett anfall föregått,

viil jag först söka genomgå alla de olika sätt, hvarmedelst

man kan anfalla sin fiende, — hvarefter skall framställas de

medel, som erfarenhet och reglor, grundade på redan kanda

förhållanden, gifva oss, att antingen tillintetgöra eller motverka

dessa anfallsrörelser. — Afböjningen må då anses antingen

såsom medgående eller motverkande kraft.

Egentligen gifves det blott tvenne sätt att anfalla sin fi-

ende. 1:o Att anfalla hans kropp. 2:o Alt anfalla hans va-

pen. Det förra är således ett omedelbart, och det sednare

medelbart anfall, beroende i båda händelserna af läget af

fiendens vapen. Det omedelbara anfallet användes, då hans

ställning är sådan, att mig lemnas tillfälle alt under det skydd,

som hvarje angrepp i sig sjelf bör äga, omedelbart anfalla hans

kropp, utan att angripa hans vapen. De medel, jag härtill

har att använda, äro visserligen älven beroende af vapnens

lägen inbördes, hvilka kunna uppfattas i följande olika ställ-

ningar: högt eller lågt inom d. ä. till venster (Quartsidan) samt

högt eller lågt utom d. ä. till höger (Tertz-sidan*),

De rörelser som i följd af dessa olika förhållanden kunna

uppkomma äro:

1:o Öfver fästet d. v. s. högt så väl utom som inom:

Primer (eller raka stötar) inom eller utom; Degagementer

och Coupéer (Spetsflyttningar) samt sammansättningar deraf.

Ofvanföre har blifvit yttrat, att alla rörelser till angrepp

äro beroende af min fiendes läge — så t. ex. stötes prime

eller rak stöt öfver fästet, då fienden med något sänkt hand

ej ligger betäckt åt den sidan, hvarest jag har milt vapen: medelst

sträckning af armen och handleden, så att armen jemte vap-

*) Med högt läge menas min klinga kligande öfver fiendens plåt och

bygel. Lågt kallas det, när min klinga ligger under desamma. I båda fallen

bör min klinga lätt (?) beröra deasa punkter, aå vida han förer vapnet rätt.
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net med spetsen rigtad mot anfallstaflans midt (tre tum under

bröstvårtan på den åt fienden vända sidan) bilda en vinkelrät

linie mot min egen kropp. Sedan denna rigtningsrörelse

föregått, bör utfallet ske med största kraft, för att inskränka

de tidsmomenter, under hvilka ett angrepp med utfall är verk-

samt; ty ju större kraft, ju större hastighet på samma tid. —
Ett angrepp medelst utfall yttrar sig i anseende till tiden un-

der de tidsmomenter, från hvilket första, då spetsen af mitt

vapen träffar fienden till det, då den främre foten träffar

marken. Detta inträffar naturligtvis endast vid ett lyckadt

anfall. Alla stötar eller rättare alla omedelbara angrepp, äro

i sjelfva verket ej annat än primer, då neml. de rörelser fö-

regått, hvarefter de fått sin benämning, — så t. ex. verk-

ställes, ett degagement på det sättet, att jag medelst en rörelse

med handieden förflyttar min klinga från ena till andra sidan

af fiendens, då jag söker att genom nödig inskränkning göra

rörelsen så fast samlad som möjligt, och följer så nära min

motståndares klinga, som utan tryckning derpå kan låta sig göra,

då sträckning eller intagande af linien efterföljer. Degagemen-

ter begagnas således både från quart- och tertz-sidan. Lig-

ger fienden betäckt på den sidan, der mitt vapen är, använ-

der jog ett degagement; för att förflytta mig till den sidan,

hvarest han ger blotta eller öppning. Om fienden parerar, el-

ler om jag kan narra min fiende att eftertaga denna rörelse;

stötes ännu ett degagement der, den genom afböjningen erhållna

blottan tillåter det. — Det första degagementet kallas då en

Fint.*) Coupée verkställes, efter samma grunder som degage-

menter, med handleden. Skillnaden mellan coupée och dega-

gement. är att man i det förra flyttar spetsen ö/ver fiendens

spets. Denna stöt användes, då fienden ligger med låg hand

och hög spets. — För öfrigt gäller här detsamma som vid

*) Fint eller blindstöt kallas i allmänhet hvarje rörelse, som göres för att

leda min fiendes uppmärksamhet åt ett annat håll, än der jag egentligen vill an-

gripa honom. Spetsen hör deri rigtas mot anfallspnnkten. Den enda skillnad

mot ett verkligt angrepp är i armens sträckning, hvilken nu ej bör verkställas,

emedan en stelhet i den följande rörelsen derigenom skulle uppkomma.
Appell — En rörelse eller stampning med den främre foten användes äfven

«om fint eller snarare för att åt en fint-rörelse öka fiendens uppmärksamhet.
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degagementer, då de om finter användas: den rörelse som

bör följa spetsflyttningen, måste naturligtvis, rätta sig efter lä-

get af min fiendes klinga i paraden — i fall han neml. gör

denna rörelse innan utfallet, då jag i stället kan begagna sjelf-

va utfallet som fint fÖr en liggande stöt, hvarom längre fram.

2:o Under fästet eller lågt^ äro: låg Qmrl qWqt låg Tertz

(med ett gemensamt namn prime) samt Secund de, stötar som

kunna användas. Låg prime användes, då min fiende antin-

gen ligger högt både med hand och spets, eller då man ge-

nom föregående angrepp funnit, att fienden parerar med för

hög hand och spets. Denna stöt begagnas både från quart-

och tertz-sidan, och skiljer sig endast från den vanliga pri-

men genom att den går under fästet. Likväl om man ligger

på fiendens yttre sida d. ä. på tertz-sidan, och vill angripa under

fästet; användes med mera fördel secund, emedan man då kan

inskränka rörelsen mera,äfvensom man (genom?) handleds-vinkelns

förändring äger mera skydd. Den egenleliga skillnaden emellan

secunden och primen är alt naglarne i den förra vändas fullt

nedåt, då de uti primen vändas likasom uti garden, uppåt, äfven-

som att secunden endast stötes från tertz-sidan, då primen

användes så från denna som från insidan. Sträckningen af ar-

men (inträffar ?) under handledens vridning till intagande af

secund-ställningen, då vapnet lemnar sin ställning af gard

och intager linien emellan min fiende och mig.

I stället att, då ett angrepp misslyckas, resa sig i gard,

hafva vi liggande stötar, d. v. s. sådana, som ske efter utfall*)

Dessa motsvara således ett angrepp med utfall, med den

skillnad att man genom den (dem ?) vinner tid. Handen

äger i dessa stötar, äfvensom vid alla angrepp endast tvenne

*) Som genom ett utfall jag sluter inpå fienden, och följagtligen intager

rummet; men medelst hastigheten i hans parad, han behåller tiden (tempo) emot

mig, så uppstår en likstämniighet emellan vårt förhållande till hvarandra. —
Om jag nu strax sätter mig i gard, nppliäfver jag denna likstämmighet; ty jag

återger honom rummet. Han har således både tid och rum. — Denna öfvervigt

gör att han med lätthet angriper mig genom en efterstöt (Ripost). För att fö-

rekomma detta, måste jag antingen söka vinna tiden medelst ett angrepp efter

mitt utfall (liggande stöl) eller också medelst battuter på hans klinga sätta den

ur linien, medan jag reser mig opp, och dessmedelst söka vinna tiden, då jag å-

terger det genom utfallet vunna rummet.
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väsenteliga ställningar nemligen antingen i primej (den må, bero-

ende af fiendens parad, antingen gå öfver eller under fästet),

och secund. Skillnaden emellan detta angrepp och en stöt

med samtidigt utfall förenad, är att jag här måste vinkla ar-

men, dels för att få mitt genom fiendens afböjning ur linien,

bragta vapen, åter dit, dels ock för att få en kraft, som kan

motsvara ett angrepp med utfall. För att erhålla denna kraft

måste uppvinklingen ske till rät vinkel; emedan största kraf-

ten yttrar sig i den. En liggande prime såsom sådan, följer

på secund- eller quint-parad, men såsom låg-qvart (under fi-

endens hand) på qvart-parad; den verkstälies i båda fallen

medelst vinklande af armen, så att rät vinkel bildas mellan

öfver- och underarmen. Armbågen väl inåt fästad i samma

lodräta plan med kroppen under utfallet, hvilkens ställning bör

orubbligen förblifva densamma, samt klingan i horisontalt läge

mellan mig och min fiende. — Derefter utsträckes armen med

full concentration (utan sidorörelse) för att ge kraft åt stöten.

Liggande Secunden följer på tertz- eller quint-parad,

och verkställes sä, att, under det handen vrides i sekundställ-

ning, vinklas armbågen och handlofven i samma höjd med ax-

eln och rät vinkel mellan under- och öfverarmen, hvilken sed-

nare är i samma lodräta plan, hvari kroppen bör vara, — det

vill säga i linien mellan mig och fienden. Öfverarmen bör

under utsträckningen vara orörlig.

De liggande stötarnes säkerhet att träffa beror hufvudsakligast

på att hålla kroppen och i synnerhet bakre axeln orörlig under

utfallställningen, äfvensom det är en allmän regel att afvexla

mellan primer och secunder som liggande stötar; emedan man
genom denna afvexling i vinklarna vinner i kraft. Om fien-

den parerar ä-Pointe-Volante eller med hög spets och låg hand,

användes liggande Coupée, som verkställes enligt hvad förr

derom är yttradt, med den skillnad att armen nu tillika vinklas.

Degagementer kunna ej som liggande stötar användas; emedan

man då för mycket skulle blotta sig — genom detta tillbaka-

dragande af vapnet, för att få det på en annan sida af fien-

dens vapen. Emellertid böra ej för många liggande stötar an-

vändas under utfallsställning; emedan man dels derigenom blottar
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sig för sträckning, dels utsätter sig för mycket för ripost vid

uppresandet i garden, dels ock emedan angreppet blir mera

ensidigt.

Del medelbara anfallet: (då min fiendes vapen först må-

ste angripas, för att sedermera kunna fullfölja angreppet mot

honom sjelf) användes, då fienden ligger så betäckt under sitt

vapen eller i så sträng centralgard att jag ej utan att sjelf blotta

mig, eller blifva tagen på sträckning, kan göra ett omedelbart

angrepp.

De rörelser, jag då har att använda, äro Battuier, Bri-

seér, Couléer, och Forgader.

Att läget af min fiendes vapen äfven vid detta anfalls-

sätt bestämmer, hvilka af dessa rörelser skola användas, är en

följd af förr angifna skäl. Baltuterna äro både höga och låga:

höga, såsom quart- och Tertz-battuter; låga såsom quint- och

secund-battuter, och äro benämnda dels efter den sida, på

hvilken battutan sker, dels efter det olika läget af mitt vapen

dervid. De tvenne föregående nemiigen quart- och tertz-

battulerna användas, då fienden ligger i sträng gard, antin-

gen såsom förberedande rörelse, eller såsom ett medel, att få

öppning till ett anfall på samma sida, hvarest battutan sker,

eller ock, i fall fienden gör tryckning mot denna sida, som

fint, till antingen ett eller flera degagementer eller coupéer

etc., allt efter läget af hans vapen efter battutan samt hans

större eller mindre benägenhet att eftertaga finter.

Alla battuter ske frän min styrka till svagan utåt fien-

dens svaga till hans styrka, utan att skilja mitt vapen från

fiendens, rätt åt sidan med spetsen slutande i samma höjd

som i garden, efter fulländad quart-battuta mot fiendens högra

öga och efter terlz-battuta mot dess venstra öga; handen

vrides, innan tertz-batlutan verkställes (?), i tertz-ställning.

(se vidare om afböjningarne).

Qvint- och secund-battuta göras efter samma grunder,

antingen då fiendens klinga ligger med sänkt spets, eller då

jag genom ett falskt angrepp tvungit honom till denna ställ-

ning. De begagnas dock fördelagtigast, äfven som quart- och

tertz-baltuterna, då jag efter ett af fienden afvärjdt angrepp
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nödgas hastigt sätta mig i säkerhet för ripost, (antingen som

sträckning, eller som utfall) genom att återgå till gard —
Och beror användandet af dessa battuter äfven då, antingen

på fiendens sista afböjning eller hans ripost-rörelser emot mig

om hög eller låg baltuta bör användas.

Croiséer (FlanconaderJ och Briséer användas endast när fi-

endens klinga ligger horizontalt. Alla dessa rörelser verkstäl-

las spiral/ormigt omkring fiendens klinga. Den egenteliga skill-

naden mellan croiséen och flanconaden är, att den förra en-

dast kan ske från quart-sidan med handen öfvergående till

secund-ställning eller med naglarne nedåt, då den sednare

verkställes både från quart- och tert-zsidan med handen i

prime-ställning. — Secunden är således grundrörelsen till den

förra och primen till den sednare. Detta förhållande är ock

med secund- och quint-briséen. — Den förra kan endast

ske från qvart-sidan, och qvinl-briséen endast från tertz-si-

dan. Dessa tvänne rörelser äro starka angrepp och använ-

des både som Desarmader, och för att sälta fienden ur linien

för att få öppning, för alt derpå göra ett omedelbart angrepp.

Uti croiséen och flanconaden förenas både det omedel-

bara och medelbara angreppet, fiendens vapen angripes väl;

dock detta angrepp är omedelbart. Fiendens klinga tages från

svagan tdl styrkan af mm från svagan till styrkan.

Uti briséen är samma förhållande, hvad vapenangrep-

pet angår som i battuter. Den slöt, som efter briséen an-

vändes, beror naturligtvis af det läge, som fiendens vapen in-

nehar efter denna rörelse; dock användas hälst rörelser med

handen i prime-ställning efter en secund- brisée, och tvertom

efter en qvint-brisée. Spetsen bör efter en brisée vara rig-

tad mot anfallstaflans centrum; emedan anfallsdelen af vapnet

alltid bör vara mellan mig och fienden i ett angrepp.

Coulée är en rörelse, hvarigenom man söker alt ulan fi-

endens vetskap med yttersta smidghet taga hans klinga,

då han ligger i sträng gard, antingen för att, såsom vid croi-

séen eller flanconaden, derigenom omedelbart anfalla honom,

eller ock såsom en rörelse förberedande ett omedelbart angrepp.
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I sednare fallet är den alltid förenad med marsch. Då

fienden t ex. ligger i full linie med spelsen riglad midt emel-

lan mina ögon, men handen något lägre än i centralgarden;

angriper jag lindrigt medelst coulée hans vapen, antingen på

qvart- eller tertz-sidan. Detta verkställes på det sätt, att

under det jag med vanlig enkel marsch framåt närmar mig

fienden, går jag under hans klinga, samt med smidighet och

ledighet i handlofven, med min styrka berör fiendens klinga

från spetsen, samt stannar med min spets mot fiendens ven-

stra (?) öga om angreppet skett på quart-sidan, samt mot

hans högra öga och med handen vriden i tertz om angreppet

skett på denna sida. Min ställning är således i förra fallet

i full quart- och sednare i full terlz-parade. Sedan jag så-

ledes laget rummet af fienden, eller fått öppning, stöter jag

en stående prime (efter samma grund som den liggande —
det är blott kroppens olika ställning, som ändrat benämnin-

gen), eller om fienden retirerar, genast faller ut på honom

med denna stöt (armen måste naturligtvis då först sträckas);

— eller begagnas denna som fint till den slöt, som är afpas-

sad efter det läge, fienden intar med sitt vapen under denna

rörelse bakåt. Fienden kan äfven, i fall att han med känsel och

uppmärksamhet följer mina angrepp, antingen vid första berö-

ringen af hans vapen, medelst ett å-tempo-anfall taga mig på

sträckning, med eller utan degagement, eller ock blifva stående

och parera, antingen med enkla eller bundna afböjningar och dy-

medelst söka motverka eller tillintetgöra mitt angrepp. Jag

kan då, som ofvan blifvit sagdt, antingen med slående stötar,

(afvexlande secund och prime) allt efter klingornas läge

inbördes och föregående angrepp; (ty den regeln gäller äfven

med stående stötar, att omvexla med handens olika ställningar,

dels emedan jag derigenom vinner i kraft till efterföljande

stöt, dels ock emedan angreppet derigenom blir mindre en-

sidigt) eller ock, hvad bättre är, genom ett retraite-utfall (under

samma förhållande som utfallet rätt fram, i fall han går till-

baka) sälla mig i säkerhet för sträckning.*) — —
*) Rusar åter fienden inpå mig, under förändring af sin klingas ställning

eller under stark tryckning på min, gör jag strax retraite-utfall; medförändring

af min klingas läge — med degagement, secund eller croisée.
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Hvarje angrepp måste göras och fullföljas med den största

samlade kraft; ty derigenom vinner jag den största hastighet,

d. V. s. man måste söka öfvervinna så mycket möjligt är sin

egen massa; ty hvad lefvande kraft angår, så, ju mindre massa

(ju mer concentrerad kraft) ju större haslighet.

l allmänhet beror fullföljandet af ett angrepp helt och

hållet af min fiendes läge och de afböjningar, hvarmed han upp-

tar mina stötar. Ett föregående angrepp bör alltid ligga till

grund för ett efterföljande, hänfördt till de parader, fienden gjort.

Afvexlar fienden mycket med sina parader, så att mina planer

derigenom upphäfvas, måsto enkla angrepp mera användas.

Tanke och handling böra vara ett hos den verklige fäk-

taren, hos hvilken den fullkomligt mekaniska yttringen endast

äro representanter af den inre uppfattningen. Forcaden är

äfven ett angrepp på klingan, men som äfven omedelbart går

åt anfallstaflan. Den verkställes åt alla sidor, högt och lågt,

på det sätt, att jag på den sidan, der fienden är betäckt an-

tingen uti afböjning eller gard, med min styrka tager (bestry-

ker) hans klinga från spetsen.

Armen bör vid forgadens början vinklas och utsträckas

under beröringen af fiendens klinga, hvarefter utfallet genast

följer. — På detta sätt skola quart- och terzparader forceras

med handen i quartställning, men quint- och secundparaden

forceras med handen öfver i quint- och secundställning.

Om Åfböjningar.

Äldre fäktare sade: att parera är endast att tillintetgöra

fiendens handgrepp — men enligt förr uppgifne skäl, måste

det erhålla en vidsträcktare bemärkelse. Liksom uti hvarje

angrepp ligger begreppet om försvar och egen säkerhet, likaså

måste hvarje afböjning i sig innehålla ett angrepp. Delta blir

då likväl af samma natur som försvaret uti ett angrepp, ome-

delbart. En märkbar gräns är dock uppdragen mellan dessa

båda rörelser, då de som mekaniska yttringar betraktas; ty

der yppar sig verkan i tid och rum. Anfallet föregår afböj-

ningen och är en linierörelse; afböjningen följer efter anfallet och
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går i diagonalen. Den förr nömnde betäckningen, hvarpå äfven

klingans bredd inverkar, måste genom handens omvridning eller

flyttning i diagonalen eller handledsvinkelns förändring uti af-

böjningen ytterligare förökas; och det är hufvudsakligast detta

skydd, som jag med denna rörelse söker. Det anfall, som

ligger i afböjningen, igenfinnes i sjelfva constructionen af rörelsen;

derigenom att spetsen af vapnet alltid, antingen är rigtad mot

något af fiendens ögon (högt), eller (lågt) anfallstaflans midt.

I följe häraf finnes egenteligen endast fyra enkla afböj-

ningar. — tvenne Höga, såsom Quart- och Tertz-, och tvenne

Låga, såsom Quint- och Secund-paraderne. Härtill komma de

Bundna eller sammansatta: såsom Prime-paraden (förhängd Se-

cund) eller Septiraan och Octafven samt Contra-paraderne.

Man kan således indela afböjningarne i enkla och samman-

satta^ såvida man ej äfven, och kanske ej orätt, vill hänföra

ä-temfo-rörelser och sträckningar till dem; d. v, s. då jag i

stället för att endast j>arera^ anfaller min fiende med sträck-

ning, om han ej innehar linie i sina angrepp, eller om han

angriper, der, hvarest jag genom mitt läge är skyddad — eller

såsom omedelbart eller medelbart angrepp, i det jag tar ini-

tiativen; t. ex. dä han gör ett degagement (med utfall?), gör

jag en sträckning; eller då han marquerar en sträckning, gör

jag ett coulée-utfall etc. etc.

Genom de tvenne höga afböjningarne skyddar jag mig för

alla angrepp ofvan fästet, och genom de tvenne låga för alla

under detsamma. Quart-paraden afvärjer då alla höga angrepp

på insidan om vapnet. Spetsen stannar rigtad mot fiendens

högra öga — handen blir vid gardställningens förr beskrifna

höjd, och föres nu endast så mycket åt quartsidan, tills den

tangerar den plan, som på samma sätt berör (?) periferien af

anfallstaflan. Tertz-paraden skyddar för angrepp åt yttersidan

och verkställes endast genom en omvridning af handen, så att

naglarna komma nedåt — armens böjning och handens höjd

oförändradt desamma som i gardställning, samt spetsen af

vapnet rigtad mot fiendens venstra öga; — handens flyttning

kommer här ej i fråga; emedan betäckningen, som ofvan är
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sagdt, förökes genom handens vridning och handledsvinkelns

förändring, hvarlill får läggas klingans bredd.

De Jåga: quint- och secund-paraderne afvärja, enligt hvad

ofvan blifvit yttradt, alla låga angrepp, och verkställas enligt

samma grunder, som de höga paraderna, med den skillnad alt

spetsen nu bör vara rigtad mot anfallstaflans midt. Om man
från en quarl-parad sänker spetsen mot denna punkt, uppslår

en quint-parad, samma förhållande, om man från en terlz-

parad sänker spetsen mot ofvannämnde punkt, blir det en

secund-parad. Detta är blott angående figuren af de låga

afböjningarne; och förstås naturligtvis, att äfven de kunna verk-

ställas omedelbart från gardställningen.

Förut talas om benämningen eller indelningen af klingan,

nemligen i anfalls och försvarsdelen, hvilket temligen tydligt

utvisar hvars och ens verkningskrets. Denna benämning,

grundad på så väl sjelfva principen för denna theori, som

på mekaniska lagar, anser (?) således angreppet böra afvärjas

med denna sednare del af klingan. Andre fäktare, i synner-

het Fransoserne, göra hvarje parad, förnämligast de höga, som

en ballula, för att få större öppning för riposten, hvilken

synes hos dem vara det egenteligaste angreppet, Kan man

äfven rigtigt uppfånga fiendens klinga med baltutan, är denna

regel ej alt förkasta, om rörelsen göres med tillräcklig con-

centration och inskränkning inom muskelkraftens gränsor —
i annat fall, gör man troligen bäst, och i synnerhet mot en

fiende, som fintar mycket, att begagna de bundna afböjningarna.

Prime-paraden eller Förhängd secund upptar såsom en-

kel afböjning alla angrepp och i synnerhet forcader, som göras

från tertz-sidan åt insidan; den verkstä!les medelst hands-

och armleds-vinkels-förändring, med handen i secund-slällning

fuppvinklad); och blir paraden fulländad af samma figur som en

slående uppvinklad secund. Såsom sammansatt (dubblerad)

upptar den alla stötar, och kallas då Septima
;

handen ned-

föres då i quint-paraden först, för att uppfatta fiendens klinga,

hvarefter armen och handen intaga ofvannämnda enkla prime-

paradslällning. Man äger då, för att ge ripost, endast alt ut-

sträcka armen, eller ge en stående secund. Octaven upptar
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angrepp på quart-sidan, med tvenne secund-parader, under hvilka

fiendens klinga bindes, hvarefter handen uppvinklad, ger en

stående prime som ripost. Egenteligen bör på hvarje parad

följa ripost, antingen slående, för att skydda sig för liggande

stötar, eller ock som utfall, då fienden reser sig i gard. Då en

Doublée ej kan göras utan att den parerande gör contra^pa-

rader; eller den anfallande beror af den parerande, är denna

angreppsrörelse ej förut anförd; dock är grunden dertill endast

ett degagerrient; — ty genom tvenne sådana rörelser med

vapnet åt samma sida uppstår en doubblée. — Det verkslälles

både från quart- och tcrlz-sidan, och benämnes quart- och

tertz-doLibblée En quart-doubblée pareras med tvenne contra-

quarter, eller med en contra-quart och en enkel tertz. Li-

kaledes pareras lertz-doubbléen med tvenne contra-tertzer eller

med en contra-tertz och en enkel quart, allt efter som jag

vill lägga min fiendes klinga på ena eller andra sidan af milt

vapen. Contra-parader, t. ex. contra-quart verkslälles (om

fienden med tryckning vill öfverväldiga, d. ä. forcera terz-para-

den) såsom ett degagement under handens och vapnets läge

i quart-parad. — På samma sätt i tertz-paraden, men de-

gagementet eller rättare contra-tertzen verkställes med han-

den i terlz oförändrad. I allmänhet gäller att afvexla med

enkla och bundna parader, för att upphäfva fiendens anfalls-

planer; äfvensom, att då man vill endast gå försvarsvis till

väga, och endast begagna ripost eller sträckning såsom an-

grepp, sjelf genom sitt läge kunna beräkna eller vara säker

om hvar, eller på hvilken sida fienden kan angripa, äfvensom

hans fara i fall han angriper, der han ej har blotta. Låter

man genom fiendens finter narra sig, uppstår naturligtvis ett

annat förhållande.

Nu återstå endast några ord om sättet att leda en

nybörjare och gifva lektion:

Innan vapnet sättes honom i handen, bör han öfvas i

benens förande och kroppstyngdens öfverflyltande under marsch,

så väl framåt som tillbaka, samt appeller*). — — —
*) Utg:s anm. Denna »inledning» om värjan följea här af en ofullbordad

vkommando och öfningstabelL» Deri förekommande kommando-ord äro; Framåt
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i04. Sedan man öfvergår till rörelser med vapen, bör

man noga lillse, att armen alltid är sträckt innan utfallet, äfven-

som vid liggande stötar att kroppen är orörlig. Dock böra

dessa (?) rörelser först öfvas slående. Derefler genomgås rörelser

med vapnet och utfall mot läraren t. ex.

Man bör, då man ger leclion, äfven vara noga uppmärk-

sam på så väl sin egen ställning med kroppen som med vap-

net, alt man ligger, eller ger blotta, för de stötar, man kom-

menderar. Sedan låter man eleven göra passader och re-

traite-utfall — derefter öfvas doubbléer, för alt få smidighet

i handlofven, samt sist couléer. Emellrinåt bör eleven få pa-

rera, hvarvid bör tillses att kroppsställningen Liir oförändrad

densamma, att den venstra axeln således ej framvrides, att

högra foten ej lyftes från marken, hvilket vanligen händer,

då kroppen kastas tillbaka för att undvika stöten — att huf-

vudet och ögonen alltid bibehålla lugn, samt slutligen alt det

är mera med känsel, än med ögonen, han skall följa fiendens

angrepp. Sedan någon färdighet i dessa delar är vunnen,

får han börja att riposlera. — Derefter ger man honom

contra-leclioner och lectioner å-tempo.

(bakåt) enkel {dubbel, tredubbel) marsch! d. ä, rättning, En {två) appell! Stå

sträck! {prime, secund), Gard! Stå sträck! Falt ut! Gard! Liggande prime

(secund) ett! Stöt ut— tu! Secund {prime) passad eit! tu! Framåt prime, secund

sträck, prime fall ut, ett! tu! tre! — Salut (i fyra tempo) m. m. Den eukla

marschen räknas i början med tvenne tempo {Eit! Tu!), sedan med ett enda

sammansatt tempo: Ett—tu! liksom bågstegens ra. m. tempos, i början Öfvade

långsamt, sedan sammanslås till största möjliga hastighet, uttryckt på liknande

sätt. För öfrigt synes denna inledning i några fall afvika både från Ba-

jonett-Reglementet af 1836 och trån den vanliga uppfattningen af L.-s method.

Den s. k. passaden afviker tydligt från Baj.-Regl, mom 64 o. f., Jfr. nedan om
sabeln. Vapnets indelning upptager flera gränsor än Gymnastikens Allmänna
Grunder. Spetsens rigtning i »coulée», låga afböjningar och »biiséer»» synas afvika

från de bestämmelser, som vanligen tillskrifvas L. ; åtminstone afviker »sekund-

paradensK rigtning från Baj.Regl. mom. 157, hvilket antingen beror på vapnets

olikhet eller på svårigheten att kort och tydligt bestämma rigtpunkcen; såsom
synes af förf:s försök till topiskt indela menuiskokroppens yta. Jfr. Gymn. Grund.

Man har dock äfven anmärkt att Baj.Reghs teckningar framställa spetsen i gard

och hög-afböjning något högre än föreskriften bjuder: rigtad mot fiendens öga,

således något lägre äu detsamma? Anmärkningsvärdt är äfven utelemnandet här

af vissa mindre begagnade öfningar såsom »Passade-utfall» d. ä. halfpassad med
utjall (i 2:dra tempo), vexelsidiga vändutfall (ombyte af utfall-ställning i linien

från stället genom rotering omkring främre (bakre) hälen) o. s. v.: — äf-

vensom det ovårdade språket röjer ett ofullbordadt utkast.
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Åndra Afdelningen. Om Saheln.

Första Underafdelningen, Sabelfäktning till fots.

Inledning.

105. Den väsenteligaste skillnaden emellan Värjan och

Sabeln är, att då den förra yttrar sig i linien eller anfalls-

taflans medelpunkt, den sednare yttrar sig i dess periferi.

Man må dock ej tro att sabeln ej har någon linie (eller

skydd). Skillnaden är blott att denna linie här är imaginaire,

och igenfinnes i ded linie, som gående genom vapnets axel

eller tyngdpunkt antages ligga mellan mig och min fiende.

Då detta vapen angriper periferien af anfallstaflan, och så-

ledes yttrar sig utifrån och inåt, äger det i sjelfva verket en

större verkningskrets än värjan, hvilken ej har mer än halfva

diametern af anfallstaflan, hvarifrån ändock måste afdragas,

hvad som af detta afstånd förminskas af klingans bredd jemte

handledsvinkeln. Den verkliga anfallstaflan inskränker sig dock

vid detta vapen inom samma gränsor, som vid värjan, neml.

det (bälte ?) af kroppen, som ligger mellan de planer, som

kunna antagas gå igenom maggropen och ögonbenets höjd.

Detta för horisonlela angrepp; de lodräta komma naturligtvis

i detta fall ej i beräkning.

Kroppens ställning och rörelser såväl på stället som till

förberedande af anfall äro alldeles öfverensstämmande med dem,

som vid värjans förande äro föreskrifne. Den väsenteligaste

skillnaden är att passader böra nyttjas så väl i rörelse mot,

som från fienden, då de uti värjan endast, i förra fallet an-

vändas.

Desse sednare verkställes efter samma grunder, som de

mot fienden förut beskrifna, nemligen på det sätt att högra

foten *) flyttas bakom den venstra, på hvars tå klacken roteras

*) Till lättande af beskrifningeu är här, likasom uti beskrifvandet af värjans

rörelser, högra handen antagen såsom verkande, till skäl för hvilket häiivises till

de grundsatser, som först äro lemnade, äfvensom för ofvannämde orsak och för att

undvika upprepande af samma grundsatser, hvilka naturligtvis för all strid
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inåt så att rSt vinkel alltid bibehålies mellan fölterna, och kropps-

tyngden öfverflyttas (?) på det högra benet, knäna nästan raka.

I andra tempo flyttas det venstra benet på sitt bestämda af-

stånd från det högra, och emottager kroppens tyngd.

Med hvarje sådan passad löljer alltid en eller tvenne

rörelser med vapnet^ till angrepp eller försvar. Derför kan

äfven det ena tempo användas ensamt i förbindelse med an-

grepp eller derförutan; och verkställes då efter lika grunder

framåt eller tillbaka; likaså det andra tempo ensamt. De be-

nämnas då halj passad (halft, helt, framåt, tillbaka—hugg!)

Garden är med afseende på vapnens olika construclion

densamma som uti värjan.

Då man vid den sednare ligger i anfallstaflans midt,

såsom den punkt, hvilken man företrädesvis söker att skydda,

måste man här lägga sig i periferien, hvilken här motsvarar (?)

' denna punkt. Garden blir således antingen tertz- eller quart-

gard. Den vanligaste garden är likväl med handens läge

i tertz.

Benämningen af quart och tertz äfvensom begreppet

deraf äro synonyma med dem, som vid theorien om värjan

äro beskrifna

Utom den här ofvanbeskrifna skillnaden uti garden vid

värjan och sabeln uppstår äfven en annan, neml. att venstra

handens och armens ställning äro i ett annat förhållande. Den

fasthåller här nämligen baljan, (fattad på öfversta hälften af

densamma) vid venstra höften; den längre återstående delen

deraf snedt bakåt utstående, för att motsvara de rörelser,

hvilka uti värjan såsom en väsendtlig drifljäder verka till ha-

stighet och concentricitet så väl vid ett angrepp, som vid

sättandet uti gard. Ännu ett skäl kan gifvas för denna han-

dens ställning, det nemligen alt baljan måste, till undvikande

af snärjning och hinder vid benens rörelser och de völter i

olika plan, hvilka företrädesvis med detta vapen användas,

måste vara desamma, likväl med behörigt afseende på olika vapens natur och

coDstructioa har man så väl hittills som framdeles sökt att uppdraga en para-

lell mellan värjans och sabelns theorier.

Ling. III, 45
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hålles väl fast *). För att följa samma ordning i uppställ-

ningen, som iakttagits vid värjan, skola vi behandla så anfallet

som försvaret serskildt.

Om Angreppen.

Dessa äro egenteligen icke andra än hugg med handen

i Quart- eller; Tertz-ståUning^ så väl högt som lågt, d. ä. öjver

eller under fiendens hand. Då man ligger uti tertz-gard

och hugger en quart, verkställes rörelsen af handlofven, som

alltid bör föra vapnet i så inskränkta och concentriskt run-

dade rörelser som möjligt (att ej förlora kraft) med armen

fortfarande i samma böjning som uti gard; under det att

spetsen af vapnet beskrifver en periferie, hvars medelpunkt

igenfinnes, uti vapnets axel, hvilken uti alla rörelser med vap-

net bör vara emellan mig och fienden— så länge som fötterna

ej lemna fäktplanet, d. ä. för alla rörelser i Amen
(?J.

Klingans

läge är så väl under hugget, (?) som sedan det blifvit full-

bordat fullt horizontelt; samt för att åstadkomma den största

kraft, eggen rigtad vinkelrätt mot det föremål, som man söker

att träffa. Ett tertz-hugg verkställes efter samma grunder åt

motsatt håll. Då fienden alltid måste ligga i periferien, ehuru

icke alltid skyddad åt denna (?) sidan, är naturligt att angreppet

måste vara beroende här, liksom uti värjföring, af fiendens

olika lägen. Man kan antingen genom en fint söka att miss-

leda fienden, och anfalla åt samma sida, som denna (finten)

blifvit gjord; beroende naturligtvis af det sätt, hvaraf den-

samma af fienden upptages. Afven måste märkas det sätt,

dels hvarpå fienden förer sitt vapen, dels huru han förer sin

arm. I förra fallet, för att (om han gör sina rörelser för

vidlyftiga, eller han ej iakttager behörig linie uti desamma,)

kunna genom å-tempo-attaquer komma åt hans arm; eller ock,

(om han uti garden eller uti paraden har armen för mycket

böjd) rigta det omedelbara angreppet åt detta håll.

*) Utg:s anm. Såsom bekant är, inskränkes denna föreskrift till höftfästet

ensamt vid vanlig undervisning (utan balja), nemligen för att undvika handens

läge på ryggen, hvilket lättare föranleder bröstets sammantryckning under häftig

fäktning.
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Ofvannämnde rörelser verkställas såväl under utfall som

med passader, då de i sednare fallet kallas stående angrepp.

Vill man under ett utfall, utan alt resa sig i gard, full-

följa angreppet, användas efter samma grunder som vid värj-

föring liggande hugg antingen quart eller tertz. Ofvanbeskrifne

rörelser ske med full linie mellan fäktaren och hans fiende;

men, som detta vapen angriper periferien af anfallstaflan, kan

han med lika säkerhet använda rörelser ur linien med krop-

pen. det vill säga i förändrade planförhållanden mellan sig och

fienden. Dessa verkställas hade åt quart- och tertz-sidan

och henämnas: Quart ur linien och Tertz ur linien. Den

förra med handen i quart-ställning verkställes genom att på

venstra fotens klack rotera så alt 45° vinkel hildas mot dess

i garden ursprungliga linie, hvarjemte utfallet verkställes efter

samma grunder, som ofvan är heskrifvet med högra foten i

vinkelrät(?) linie mot den venstra. Tertzen ur linien verkställes

på sådant sätt, att under det kroppstyngden öfverflyttas på högra

henet, roteras högra foten, och utfallet sker med venstra henet,

som i öfverensstämmelse med kroppens öfriga förhållande emot-

tager kroppstyngden, och intager ett plan af 45° vinkel mot

det, som i garden innehades.

Fullföljandet af ett sådant angrepp heror äfven af fien-

dens ställning efter densamma och de olika volt-rörelser, som

den kunnat föranleda honom alt verkställa. Så kan man t.

ex. göra liggande angrepp, eller ock återtaga Initial-ställningen,

samt genom roteringar och egna volter sälta sig i ett annat

förhållande till fienden, i fall att uti fäktarens anfalls-plan skulle

ingå beräkningen, att antingen förflytta sig till ett lämpligare

ställe, eller ock måhända helt och hållet söka intaga den plats,

som fienden innehar. Af hvad ofvanföre blifvit anfört, synes

att angreppen kunna vara både låga och höga; äfven hafva

blifvit nämnda horizontela och lodräta angrepp. De förra äro

ofvan beskrifna, och innefattas såväl uti rörelser i linien som ur

linien. — De sednare åter skola här beskrifvas, och äro egente-

ligen endast primer, såväl utom som inom; och de rigtas

antingen åt fiendens hufvud eller arm. De äro dock egen-

teligen alt anse som ä-tempo-rörelser, således föranledde dels
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af något fel hos fienden, dels genom någon obehörig tryckning

på mitt vapen. Så t. ex., då klingorna ligga uti tertz-för-

hållande till hvarandra, och om fienden trycker på klingan åt

denna sida, bur man göra en prim (inåt) inom, som verk-

ställes på det sättet, att man låter vapnet falla undan, under

det att handen föres så mycket åt tertz-sidan, att vapnets

axel under rörelsen alltid bibehålies i linien mellan mig och

fienden, för att under rörelsen äga fullkomligt skydd; hvarefter

man låter vapnet med eggen uppåt heskrifva en cirkelformig

rörelse under handledens vridning, så att klingan sluteligen kom-

mer i lodrätt läge, med eggen af densamma nedåt. På samma

sätt pidmen utom, som verkställes antingen efter en prim inom^

eller ock från klingornas läge i quart efter den ofvanbeskrifne

tryckningen åt denna sida. Den verkställes efter samma grun-

der, men blotl med den skillnaden att under rörelsen vinklas

armbågen något och handen föres så mycket åt quart-sidan,

att det förr beskrifne skyddet erhålles. Såsom å-tempo-rörelser

användas de dels under volter åt höger eller venster, dels

ock riglade mot fiendens stridsarm under det man drager högra

foten bakom den venstra, (halfpassad bakåt) då man sjelf ka-

star sig ur fiendens porté, ehuru i stånd att kunna åtkomma

hans arm.

Delta om omedelbara angrepp. De medelbara öfverens-

stämma med de för värjan beskrifne, och äro således battuter

couler m. m.

De förra verkställas efter samma grunder, som med vär-

jan. Således quart-battutan åt quart-sidan följande ryggen af

fiendens klinga från svagan till styrkan. På samma sätt med

tertz-battutan åt tertz-sidan.

Couléen såsom ett lindrigare angrepp på vapnet är här

äfven alltid förenad med ett framträngande mot fienden, (hälst

med passad); utan någon annan afvikelse från den motsva-

rande rörelsen med värja, än den, vapnets olika conslruction

föranleder. Således bör alltid ryggen af klingan följas vid alla

angrepp på vapnet, hvarefter de hugg användas, dels hvarigenom

jag äger den högsta kraft, dels det skydd, som hvarje angrepp

måste i sig innebära.
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Om Alböjningar.

Dessa äro enkla eller sammansatta. De förra såsom

quart- och tertz-paraderne, verkställas' efter samma grunder

som värjans; likväl här med afseende på att periferien är den

del af anfallslaflan, som först angripes; att således, då afböj-

ningen göres såsom en motverkande kraft, man måste beräkna

öfverensstämmelserna emellan dessa krafter för att vara öfver-

tygad om dess motståndsförmåga, och således afböjningen göras

så mycket större, som denna kraft måste vara svårare att

motverka, då den yttrar sig i full rät vinkel mot det träffade

föremålet, än såsom för värjan blott sträfvande uti linien mellan

mig och fienden. Vapnets förhåflande må likväl alltid behö-

rigt afse det anfall, som hvarje försvar i sig bör innehålla;

det bör således alltid vara mellan mig och fienden; armen,

som för detsamma, bör ej förändra den naturliga, eller i gar-

den föreskrifne böjningen.

De sammansatta paraderne äro hög- eller låg^heläggningar

förhängningar samt hög~quart och hög-terlz. De användas

såsom beläggningar mot en fiende, som ej iakttager samling i

sina rörelser, d. v, s. använder mera kraft, än att han kan

vid ett misslyckat anfall bibehålla den ställning eller den linie,

han måste innehafva, för att vara skyddad, eller ock i fall

man är försedd med svagare vapen, eller har svagare arm

än fienden. Hög-beläggningar användas således under ofvan-

nämnda förhållanden för höga horizontala angrepp och låg-be-

läggningar för de låga. Hög-beläggningarne äro för quart- och

tertz-hugg i öfverensstämmelse eller motsvarighet med värjans

contra-paraderj liksom låg-beläggningarne motsvara quint- och

secund-dubbléerne med förenämnde vapen. Hög-beläggningen

för quart-hugg verkställes på det sätt, att under det att höger

fot tillbakadrages och emottager kroppens tyngd och således

stannar i samma ställning som vid halfpassad bakåt, böjes

höger arm, så att armbågen neddrages intill lifvet och klin-

gan i quart-läge (med hög spets) för att sätta mig ur fien-

dens porté, och lemna honom tillfälle att förhugga sig; hvar-
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efter jag, för att öka denna öfverkraft åter framflyttar högra

foten samt vapnet med ett angrepp längs utåt ryggen af fien-

dens klinga, och således lägger min kraft till hans egen för

att åstadkomma den åsyftade verkan; dels ock att vinna öppning

för ett anfall på fiendens arm eller kropp, eller om detta skulle

misslyckas, åtminstone härigenom söka att uttrötta honom. Hög-

beläggningen för tertzen verkställes efter samma grunder och

således mot ett hög tertz-angrepp med handen i tertz-för-

hållande

Orsaken, hvarföre i hög-beläggningar för quart, handen

antager quart-ställningj men terz-ställning i beläggning för tertz,

är dels för att, i fall man ej nog hastigt kan kasta sig ur

fiendens porté fmed half eller helpassad bakåtj egg må träffa

mot egg, och det beräknade skyddet icke fela, dels ock för att

äga så mycket större kraft vid det angrepp på fiendens va-

pen, som ögonblickligen derpå verkställes, dels af förenämnde

skäl, dels i fall fienden skulle hejda hugget, och således ingen

förhuggning uppstå, då denna beläggning blir så mycket nöd-

vändigare, för att kunna äga någon nytta af rörelsen betraktad

såsom förberedande eget angrepp.

Låg-beläggningar, hvars motsvarighet inom värjfäktning

ofvan är framlagd, användas mot låga horizontela angrepp,

samt verkställas på det sätt att under högra fotens och krop-

pens tillbakadragning på förr beskrifne sätt, mötes hugget an-

tingen med quart eller tertz, hvarefter min kraft i förra fallet

omedelbart lägges till kraften i fiendens hugg, derigenom att

paraden öfvergår i en secund-brisée och i det sednare fallet

genom en quint-brisée; hvarefter offensifven kan återtagas och

fullföljas antingen med passader i prim eller horizontela an-

grepp med utfall.

Förhängningar användas egenteligast emot dem, som ej

uti primer iakttaga linlen, d. v. s. ej hugga den åt hufvudet

eller handen, utan snedt (?) åt någondera sidan. Dessa rörelser

kunna således i detta fall icke användas förr, än man upp-

täckt detta fel hos motståndaren; men kunna äfven till öfning

användas såsom parader för rörelser ur linien d. v, s. att

mot(?) en prim inom(?), huggen för mycket åt venster eller
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ställes på det sält; att under det kroppstyngden öfverflyttas

på högra benet, roteras åt höger på högra fotens klack, och

venstra kastas bakom det högra, då roteringen blifvit verk-

ställd med 90° vinkel mot det plan, som förr innehades, hvar-

jemte vapnet fälles och får hänga med spetsen neråt, nästan

öfverlemnadt åt sin egen tyngd, armen med samma böjning

som i garden nästan i samma horizontal-plan med axeln.

Venster-förhängning användes och verkställes på samma

sätt som den åt höger. Efter dessa parader bör gemenligen

följa prim-hugg, riglade antingen åt fiendens arm eller hufvud.

Hög-quart och Hög-tertz äro de egenteliga parader, ge-

nom hvilka fiendens prim-angrepp mottages, då enkla quart-

och tertz-parader, hvilka äfven kunna användas mot dylika

angrepp — lemna den försvarande färre tillfällen att intaga

den hastiga initiativ, som alltid bör vara den omvexlande prin-

cipen i hvarje strid. Högquart verkställes på samma sätt som

tertzen ur linien, i hvad kroppens förhållande angår, vapnet åter

såsom ägande en helt olika bestämmelse, måste intaga den

ställning, som kan lemna tillbörligt skydd åt den delen af

kroppen, hvilken ännu varande i linien, är inom fiendens porté.

Armen uppföres således jemte vapnet, som man låter falla

bakåt (?) med ryggen af kafveln mot tumhålan och eggen af

klingan således uppåt för att möta fiendens, hvarjemte hela

vapnet inlar nära paralell ställning med högra sidan. Rät vinkel

mellan öfver- och underarmen samt öfverarmen i samma höjd

med axeln. Efter denna afböjning bör genast följa en liggande

tertz, hvjlken till sin construction således blir en tertz ur linien,

fastän utfallet redan föregått. Återtagandet af garden eller

fullföljandet af angreppet beror naturligtvis här äfven af den

ställning, som fienden innehar.

Hög-tertz verkställes på samma sätt som quart ur linien

med samma afseende på vapnets bestämmelse såsom parerande;

vapnet får äfven nu falla med eggen uppåt och handen oför-

ändrad med kafveln i tumhålan och klingan nära paralell med
venstra sidan, hvarpå efter samma grunder, som för hög-quart äro

bestämda, här måste följa en tertz, (quart ?) hvarefter full-
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följandet af angreppet eller återgång till defensiven, enligt hvad

förr blifvit yttradt, beror af fiendens rörelse.

I sammanhang härmed torde få yttras att så väl hög-

som låg-beläggningar kunna användas från utfall så väl i linien

som ur densamma. Från utfall i linien verkställas de på

samma sätt och åt samma rigtning som från garden.

Från utfall ur linien åter, gäller såsom en allmän regel

att roteringen till gard (eller halfpassad) i det nya fäktplanet

(?— — — —) verkställes af det ben, hvarpå kroppstyngden

hvilar under utfallet. I öfrigt såsom vilkor för beredelsen till

ett väntadt slikt angrepp måste fienden hafva gjort volt, eller

satt sig i det planförhållande att jag, för att åter komma uti

den liniära rigtningen mot honom, äfven måste verkställa en

slik rörelse.

Då grunderna för striden med detta vapen hufvudsak-

ligast äro fotade på dem, som äro framställde i theorien för

striden med värja, får man i de punkter, der den här kan

synas något ofullständig, hänvisa till de motsvarande rörelser

och grunderna derför, som i ofvannämnde theori äro ådagalagde,

äfvensom med behörigt afseende på de benämningar, hvilka

såväl här ofvan förekommit, såsom följd af vapnets olikhet,

äfvensom fortgående och sättet huru en lektion med det samma

bör gifvas, hänvisa till de reglor, som vid värjans rörelselära

blifvit framställda.

Andra Underafdelningen.

Sabelfäktning till häst (rekryt-instruktion).

106. Hufvudstycken vid undervisningen: 1. Till fots

2. På trädhäst. 3. På lefvande häst.

Till fots.

Karlens ställning: öfverlifvet som till häst. Venstra han-

den hålles såsom styrhanden till häst. Ben och fotter åtskiljda,

samt fötterna paralella.
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Sedan karlen intagit denna ställning, låter man honom

göra Gevär ut! med högra handen, och öfvar honom i att på

commando-ordet Skifta! kasta sabeln ifrån högra till venstra

och ifrån venstra till högra handen, samt att med den ifrån

sabeln lediga handen genast intaga styrhandens ställning; hö-

randes skiftningen ske vid styrhandens ståndpunkt.

Derefter beskrifver man för karlen huru huggen uttagas.

Vid alla de hugg, der klingans läge är horizontelt, föres han-

den något uppåt (högre än dess ståndpunkt vid ipå-Axel-Ge-

vä?') och utåt ifrån kroppen, allt med bibehållande af armens

krökning, så att öfver- och underarmen bilda nästan en rät

vinkel och med armbågen något ulvriden. Derefter ulbugges

hugget, genom handlofvens och underarmens kraftiga omvrid-

ning (?) samt armens utsträckning. Vid huggena nedåt (Prim)

föres arm och hand i samma ställning som vid de andra, ut-

om att armbågen förblifver vid kroppen; derefter låter man

sabeln beskrifva \ cirkel med medelpunkten i handlofven (?)

och förande sabeln lätt utmed armen, och just då hugget ut-

lägges, utsträcker man armen kraftigt. Huru lågt rörelsen

(hugget) må stanna vid huggena nedåt beror väl af fiendens

läge, dock bör ej handen sjunka lägre än i höjd m,ed höft-

benets början. Sjunker den lägre, får sabeln öfvervigt, och

armen förlorar förmåga att fullkomligt styra hugget. I all-

mänhet bör instruktören noga efterse att ej förhuggning får

äga rum.

Derefter öfvergår man till de serskildta huggena, hvilka

i afseende på klingans läge äro:

Inåt: klingan horizontelt, eggen inåt hästhalsen (lika med

fordna qvarten).

Utåt: klingan horizontelt, eggen utifrån hästhalsen (=
fordna tertzen).

Nedåt: eggen nedåt. Spetsen lägre än handen (=
fordna primen).

1 afseende på huggens rigtning, göras, de \,inåt-Halft: åk

hugget stannar med armen utsträckt rakt åt sidan. Helt: åk

hugget stannar nära hästhalsen. Dubbelt: då hugget stannar

på andra sidan om hästhalsen. 2. ?Uåt: hugges det Halft:



714

när hugget stannar på sidan om hästhalsen. Helt: när det

stannar rakt åt sidan från ryttaren. Och Dubbelt: när hug-

get stannar bakåt. 3. nedåt hugges Framåt, nära hästhal-

sen och Sidvärts, rakt åt sidan.

Lystringsorden äro: Halft inåf^ helt inåt, dubbelt inåt,

haljt- helt- och dubbelt-utåt, framåt nedåt, och sidvärts nedåt.

Verkställighetsordet är hugg! Stötarne äro Framåt: eggen ner,

baken upp. Sidvärts: eggen mera upp, baken ner (d. ä se-

cund). Nedåt: baken åt hästens bog, eggen utifrån hästen

(handen något vriden i secund). Armen vinklas upp, så att

öfver- och underarmen komma i rät vinkel emot hvarandra,

hvarefter armen utsträckes kraftigt rakt på den punkt, hvare*

mot stöten skall rigtas.

På Axel-Gevär (efter stöt eller hugg) kan verkställas med

skärning. Karlen rigtar nämligen då sin sabel, så att han

med baken af sabelspetsen, (hvilken anses vara slipad), kan

afskära fiendens tygel eller sprätta upp en åder på hans hästs

hals; derefter skär han den kraftigt åt sig, och förer sabel-

fästet genaste vägen till sitt ställe vid sidan.

Karlen öfvas att göra dessa hugg och stötar så väl med

venstra, som med högra handen. På kommando-ordet Venster!

eller Höger! kastas sabeln vid styrhandens ståndpunkt i den

nämnde handen. Vid huggena med venstra handen rättar

man sig fullkomligt efter ordalydelsen i ofvanstående beskrif-

ning af huggen. Instruktören bör låta karlen hugga två eller

tre gånger mera med venstra än högra handen, för att söka

bibringa den smidighet i handlofven och den styrka, hvaraf

den venstra armen i jemförelse till den högra vanligtvis är i

saknad, och dymedelst återställa den likhet mellan båda, som

blifvit upphäfd genom ett origtigt och orättvist bruk alt nyttja

den högra till allt.

Under alla dessa hugg och stötar tillses att karlen ej må

vrida kroppen, utan hålla den orörlig såsom en lodrät stolpe (?),

hvarifrån armarne erhålla stadga och kraft till sina rörelser.

Äfven skall karlen till en början alltid bibehålla sina ögon

fästade mellan hästens öron.
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Derefter öfvergår man till den verkliga skiftningen; dock

ännu utan tyglar; och låter man karlen på kommando-ordet

Skilta, (om han till exempel håller sabeln i högra handen) föra

högra handen ner till styrhanden, med sabelns bak stödd emot

midlen af venstra öfverarmen, hvilken utvrides, Parerstångens

ända stödd emot underarmen tätt ofvanför handlofven, Venstra

handens tumme öppnas och omfattar kafveln, då den högra han-

den släpper sabeln — högra handen med lillfingret skiljdt

ifrån de öfriga, föres inunder den venstra, liksom för att fatta

tyglarne, som släppas af den venstra. Venstra handen fattar

med fullt tag om kafveln — och den högra blifver styrhand.

På samma sätt verkställes skiftningen ifrån venster till höger.

l ofvanstående hugg, stötar samt skiftning öfvas karlen

så länge, att han erhåller en viss grad af färdighet; samt

låter man honom ifrån ett hugg med ena handen genast skifta,

och hugga ut med den andra. Kommando-ordet dervid är

Venster (Höger) Helt [Haljt) Utåt (Inåt), Hugg!

Nu öfvergå man till Afböjningarna, Dessa äro

;

Framåt, Sidvärts, Bakåt, och dubbelt Inåt böj Af! Ar-

men utsträckes med handen lägre än axeln, sabeln med spet-

sen upp och något lutad framåt, eggen vriden mot rigtningen

af fiendens hugg. De olika kommando-orden Framåt, Sidvärts

etc. utmärka hållet, hvaråt man skall böja af, och förstås som

vid huggen.

Hög-förhäng: Armen sträckes uppåt med sabelspetsen

bakåt, och litet lägre än fästet, så att fiendens klinga halkar

af vid hugget.

Tvär-Förhäng: Lika med föregående utom atl sabeln

föres tvärs (snedt?) öfver hästen, med eggen utvriden för att

möta fiendens hugg.

Låg-förhäng: Armen utsträckt åt fienden. Lillfingret

upp, spetsen ned. Handen mer eller mindre högt, allt efter

rigtningen af fiendens hugg.

Lågt framåt förhäng: Kroppen framlutad. Armen och

sabeln utsträckta på sidan om hästhalsen. Spetsen framåt,

eggen ifrån hästhalsen.
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Tvärs framåt jörhäng: Lika med föregående, utom att

sabelns läge blir tvärs framför hästhufvudet.

Lågt höj af: Nyttjas emot Infanterister, som anfalla med
bajonetten. Genom vridning af handlofven, hvarigenom en

cirkelformig rörelse verkställes med sabeln, med medelpunkten

i handlofven afböjer man geväret med sabeln; alltid iaktta-

gande att så tillbörligen vrida handlofven, att eggen möter ge-

väret. Det heter Lågt inåt böj af\ när man för fiendens ge-

vär åt hästhalsen, och Lågt utåt böj af, när man för geväret

ifrån hästhalsen. Lågt dubbelt (inåt eller utåt) böj af. In-

fanteristen antages då (sedan hans gevär en gång blifvit

afFördt), degagera och vilja ånyo stöta. Det verkställes då på

samma sätt som förut är nämdt, endast två gånger efter hvar-

andra.

Kommando-orden vid afböjningarne äro: afböjningarnas

benämning till lystringsord, och till verkställighetsord: Böj af!

Utom dessa ofvan anförda hugg, stötar och parader, bör

ännu märkas dubbelskärningen. In och ut skär! först vri-

des klingan i quart eller inåt, och armen ryckes hastigt till-

baka; derefter vrides klingan i tertz eller utåt och man

sträcker hastigt ut armen, f//- och ms/iär verkställas tvärtom.

Brukas efter hugg, när man har tillfälle alt skära t. ex. i

ansigtet. Karlen öfvas äfven att göra Gevär in med venstra

handen! Man förer dertill armen rakt upp med sabelspetsen

uppåt, vrider handen omkring så att lillfingret kommer uppåt,

tummen nedåt och handens baksida åt kroppen. Spetsen

sättes i baljmynningen och sabeln nedföres i baljan.

2:o På Trädhäst.

Sedan karlen blifvit hemmastadd med allt detta, är

tid att begagna trädhäst, som är sadlad, och vid hvilkens

hufvud man fastsatt ett stångbetsel. Sedan karlen uppsuttit,

gifver man honom tyglarne, och låter honom lägga dem or-

dentligt i venstra handen, återsläppa dem och lägga dem i

samma ordning i den högra. — Derefter låter man honom

genom lillfingrets stickning emellan stångtyglarne flytta dem
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ifrån ena handen till den andra. Nu tages sabeln, och karlen

verkställer skiftningen först långsamt och i tvenne(?) tempo,

nemligen 1:o sabelhanden flyttas ned till styrhanden, sabelns

bak stödd emot styrarmens öfverarm, som utvrides ifrån sidan.

Styrhandens tumme öppnas, och fattar om kafveln, som släppes

af den andra. 2:o Den nu lediga handens lillfinger skiljes

ifrån de öfrige, hvilka hållas ihop — handen vändes flat, så

alt lillfingret kommer närmast kroppen. Lillfingret trädes emellan

stångtyglarne, som släppas af den andra handen. De öfriga

fingrarne fatta fullt tag om tyglarne. 3:o Sabeln fattas med

fullt tag af den andra handen, som för den till sidan*).

Nu öfvas karlen en tid i denna skiftning, så att han kan

verkställa den fort, samt i huggen, stötarna och afböjningarna

både med högra och venslra armen. Och bör instruktören

beständigt noga efterse icke allenast, att ofvanbeskrifne hugg,

stötar och afböjningar verkställas ordentligt och rigligt, samt med
kraft och styrka, utan äfven att kropp och ben dervid bibe-

hållas så orörliga som möjligt, och rörelserna endast verkställas

genom armarnas kraft, samt att tyglarnes fattning vid skift-

ningen sker ordentligt, så att all borttrasling och ryckning

på stången undvikas.

Afven öfvas karlen i att sitta upp till höger: 1;o tyg-

larne läggas ordentligt i högra handen. Venstra handen fattar

steglädret, tätt ofvanför stegbygeln. 2:o högra foten i steg-

bygein, venstra handen fattar om bakknappen. 3:o och vi-

dare; som till venster enligt Reglementet, bara med motsatta

händer.

Om tillfälle gifves, bör kavalleristen utom liniegymnastik,

klättring och bundna språng på trähäst öfvas att hoppa uppå,

och af en lefvande häst, först på stillastående häst, sedan på

löpande från inre volten med krupphäfningar o. d., slutfeligen

*) Utg:s anm. Tillhörande teckniugrar afbilda blott kroksablar, sådana näml,,

som fuanos i de allmänna förråden. Olika huggvärjor (Pallascher) begagnades

väl äfven vid Centralinstitutet; men någon egen »sabelform» tillverkade L. lika

litet, som något derom förekommer i handskrifterna, hvaribland finnes en teck-

ning, ntförd af C. Wahlbom föreställande tempos af tygelns skiftning från ven-

ster till höger o. s. v.
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från yltre volten, och allrasist med stöd blott på främre bom-

men till dubbla språng.

Vill man med sabel vid sidan kasta sig upp på en lös

häst, som är i språng, så fattar man först med venstra (högra)

handen om bakknappen, afpassar så, att just då hästen i språnget

höjer sig, fattar man rappt med högra (venstra) handen om
framknappen, och hoppar med benens satts och armarnas till-

hjelp upp, höjer sig rakt upp på armarne med benen slutna

och raka, ansigtet vändt åt hästens hufvud, såsom redan är

beskrifvet om voltigen. — Är det på hästens högra sida, man

hoppat upp, så måste man först, medelst venstra tåns utvrid-

ning föra sabeln åt sidan, och derefter höjd på armarna

svänga benet öfver hästen och sätta sig i sadeln, hvarefter

man fattar tyglarna.

Skall man kasta sig af till höger, så föres först sabel

och remtyg med venstra handen öfver till hästens högra sida,

noga kännande efter att ingenting må fastna på bakknappen.

Fatta med venstra handen om frambommen, lyft på denna

armen, kasta benen upp och rakt tillbaka öfver hästen. —
För högra armen upp, och under språnget för den armen i

båge (?), ända tills handen stödjer emot hästhalsen; just då

man, sedan benen kommit öfver hästens länd, kastar kroppen

åt sidan och tager mark i samma front som hästen (vinkelrätt

mot hästen) genom en kort men kraftig mottryckning med

högra handen, som derpå ögonblickligen släpper hästen. Ven-

stra handen flyttas under nedsprånget till bakknappen. —
Knäna krökas, när man skall taga mark.

Sedan karlen vunnit färdighet i allt ofvanbeskrifne, öfver-

går man till att låta kroppen följa med fäktrörelserna. Iakt-

tagas bör, att ej låta karlen för länge hugga, utan att röra

benen; ty derigenom erhåller handen en förmåga att skynd-

samt verkställa rör elserna, som benen ej lika fort kunna erhålla,

hvarföre de ej förmå verka liktidigt. Grundsatsen vid krop-

pens rörande är alt dess axel, belägen der rigtlinierna för

kroppens längd och bredd lodrätt skära hvarandra, eller i

bäckenet, skall förblifva orubbad öfver hästen; och hästen ej

genom kroppens vridningar erhålla några falska känningar.
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Kroppen bör följa med, eller lutas öfver framåt eller sidvärts,

allt efter huggets rigtning; men såsom motvigt skall alltid det

motsatta benet användas; så att vid alla kroppens rörelser

bildas en häfstång med stödjepunkten i kroppens axel, lasten

i armen vid hugget eller stöten, samt den motvägande kraften,

i benet af den till armen motsatta sidan. Då man alltid iakt-

tager denna grundsats, så blir det lätt att vid hvarje särskildt

förekommande fall bestämma benens ställning. Nämligen i

alla hugg framåt, föres det motsatta benet bakåt och något

utåt ifrån hästen. Benet af samma sida., som gör hugget, föres

deremot framåt, och stödjes starkare i stegbygeln. Vid hug-

gena sidvärts föres motsatta benet med något utvriden tå, rakt

ut ifrån hästens sida, och det andra förblifver rakt och stöd-

jande sig i stegbygeln. För att ytterligare motverka den

öfvervigt, kroppen får genom sin lutning åt sidan, vrides

styrarmen ut ifrån kroppen, med bibehållande af handens ställ-

ning. Vid huggena bakåt föres det motsatta benet framåt;

och det af samma sida omvrides något, så att tån kommer ut.

Detsamma, som här är sagt om benens förhållande vid

huggen, gäller äfven vid stötarne.

Instruktören äger att alltid noga efterse att hand och

ben följas åt, så att i samma ögonblick, då hugget utlägges,

äfven benet utsträckes eller ryckes till sitt läge, på det att

last och kraft måtte i samma ögonblick motväga hvarandra;

och kroppens jemvigt icke blifva rubbad genom lasten, innan

den motvägande kraften är på sitt ställe. När man ifrån ett

hugg eller stöt återgår till På- Åxel- Gevär, så återföras benen

genast och på en gång till den ställning, hvari ryttaren skall

hålla dem. All ryckning på kroppen, och derigenom oroande

af hästen, äger instruktören att hos karlen på det högsta

motarbeta.

Efter hand börjar Instruktören att låta karlen göra vissa

hugg och parader hastigt efter hvarandra, väljande sådana, som

rimligtvis kunna förekomma vid fäktning. Det bör bero på

instruktören, 'att efter godtfinnande uttänka dessa samman-

sättningar eller turer, emedan troligtvis ingenting är skad-
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ligare än, att låta karlen inöfvas (eller insöfvas) i att hugga

en enda bestämd tur.

Till exempel kan anföras följande, (äfven att öfva till

fots), då karlen kan anses anfallen nästan på alla sidor, näm-

ligen: Dubbelt in, Dubbelt ut. Nedåt på andra sidan häst-

halsen. Nedåt, på samma sida som huggningshanden. Nedåt

stöt, Nedåt stöt på andra sidan. Skifta — och så detsamma

med andra handen.

En annan: Högt Förhäng, Helt utåt, Dubbelt lågt, Be-

lägg inåt, Belägg utåt, Helt inåt, Slöt nedåt, och så Skifta

— och detsamma med andra handen.

Sådana turer kunna och böra sammansättas på många olika

sätt, så att karlen får vana att föra sin sabel i alla möjliga

lägen, samt att under skarp fäktning hastigt skifta. Till skynd-

samhetens vinnande, kommenderar instruktören, sedan han en

gång nämt huggen, blott 1 2 3 4 o. s. v. Skifta och åter

1 2 3 ra. m.

Alltid måste instruktören vaka öfver att huggena oak-

tadt skyndsamheten, huggas rätt och alltid skarpt, samt att

benen föras rigtigt, hvilket blir ju svårare, ju fortare man

skall hugga.

1 07. P. M. Alla angrepp ske med anfallsdelen, och äro af

trenne slag: a) Hugg b) Stöt c) Skärning. Samma ordning föl-

jer undervisningen; ty huggen äro enklast, skärningen svårast.

Huggen utföras med klingans egg vid öfre stycket (?) af

anfallsdelen. Göras de ännu närmare åt fästet, förlora de kraft.

Stötar utföras med klingans spets, och gå från dess ut-

punkt uppåt första hälften af klingans anfallsdel.

Skärningar utföras med klingans anfallsdel ifrån hugg-

ningspunkten till spetsen, eller tvärtom. De göras a) fritt,

då är rörelsen från eller åt karlen, b) i följd med huggen,

då går den endast åt karlen.

108. Vid hugg framåt till venster öfverföres högra

armbågen lodrätt öfver ridlinien och högra höften lägges när-



mare an vid packningen. Venst ra knät böjes något, och rytta-

ren låter härvid högra foten flyttas tillbaka.

109. Inga vinklingar. Hos rekryten bör noga inskärpas

den satsen, att alla hugg och stötar, som icke hafva full kraft

äro föikastliga. Häraf följer a) att ingen vinkling får äga rum;

ty då förloras räta linien och hvad den vunnit för ryttaren sjelf.

110. Om karlen icke rundar rörelsen utan vinklar

den, vrider han sin kropp, ger således en onaturlig tryckning

med skänkeln. hvilken hästen antingen Igder och dermed rub-

bar huggets och paradens rigtning, eller emotstår, och således

vänjes att icke lyda skänkeln. Båda fallen äro lika ofördel-

aktiga, isynnerhet då en origtig skänkelkänning göres af en

plump ryttare.

111. Om ryttaren hotas af en infanterist, bör han an-

tingen med full galopp söka öfverflygla och nedsabla honom,

eller också i skridt under täta halfva vändningar närma sig,

och strax derpå med hastig sats sluta in på infanteristen.

11^. Trycker infanteristen på ryttarens sabel, bör denne

strax med ett primhugg gå till motsatt sida, och angripa fien-

dens arm (hand) eller hufvud.

113. Har ryttaren flera infanterister för sig, måste han

tumla under galopp, från ena sidan till den andra, och hindra

dem att samlas och sluta in på hästen, hvilket lätt förekommes

genom hastiga och på afståndet rigtigt beräknade satser mot

den, som minst tyckes vara i ryttarens sigte.

114. Om infanteristen griper i tygeln, för att tillfånga-

taga ryttaren; bör denne raskt med lansen genomborra honom,

eller i bri^t deraf resa sig i den ena stigbygeln, hålla sig

med venster hand i främre sadelknappen, och hållande ena

vristen (?) hårdt tryckt till sadelryggen (?), luta sig framåt,

hugga tvärs öfver fiendens arm eller hufvud i quart eller

terz eller prim; och när detta lyckats, kastar ryttaren sig

hastigt i sadeln tillbaka; i motsatt fall sitter han raskt af och

anfaller sin fiende med hugg och stötar *).

*) De under 107— 115 samlade anmärkningar förekomma strödda på olika

ställen i handskriften jemte andra ämnen.

Ling. 111. 46
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För att ej anfallas i ryggen bör ryttaren tillse

att ej léta fienden närma sig hästens bakdel, synnerligen på
motsatta sidan till den beväpnade handen, — Båda sidornas

öfning är derför nödvändig.

116. Tredje afdelningen: jaktning med Huggvärja*).

117. Fjerde afdelningen: fäktning med gevär.

Första underafdelningen: Enskild strid mot Infanterist.

Andra underafdelningen: Enskild strid mot kavallerist. Tredje

underafdelningen: Strid i slutna leder foch mot rytteri).

Ållmän Indelning.

118. Bajonetten föres mot Infanteri eller mot Kaval-

leri antingen enskildt (melée) eller i massa. Häraf uppstå

fyra olika förhållanden. På bajonettens förande i enskild strid

mot infanterist, försedd med gevär eller sabel grundar sig den

enskildta bajonettstriden, mot kavallerist, försedd med sabel

eller lans; och undervisningen börjar således med den förra

j

hvilken här framställes i nio artiklar. Striden mot enskild

kavallerist samt emot flera fiender af olika vapen utgöra tvenne

artiklar, mot slutet infanteri och kavalleri utgör den sista eller

tolfte artikeln. Så länge tiden för soldatbildningen, för sent

börjad och för snart slutad, på alla möjliga sätt inskränkes,

böra öfningarna fortgå i följande ordning: 1 )
bör man inskränka

sig till de tvenne första artiklarna under första årets vapen-

öfningar, 2) andra året genomgår man åter nämde artiklar;

och sedan tillägges tredje, fjerde och femte artiklarna. 3) Efter

en ny repetition af förberörde stycken under tredje årets exer-

cis genomgås sjette, sjunde och tionde artiklarna, 4) framgent

böra åttonde, nionde och elfte artiklarna tilläggas för de sol-

dater, hvilka äga naturlig fallenhet till dessa öfningar. Natur-

lif tvis böra officer och underbefäl vid hvarje års exercis lära

^iUnst tvenne artiklar mera^ än hvad ofvan är föreskrifvit för

‘) Utg:s anm. Det omslag, som har denna påskrift, är fullkomligt tomt.
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manskapets utbildande. Äfvenså bör detta indelas i flera klas-

ser enligt olika framsteg, hvarigenom den skickligaste klassen

åtminstone vid hvarje år bör kunna hinna en artikel mer än,

hvad som i allmänhet blifvit rörande ordningen bestämdi. Och

som man enligt föregående Inledning från samma grundsanningar

härledt alla rörelser, så hafva dessa sinsemellan ett nära för-

hållande till hvarandra; och af dessa skäl upptagas de här

på kortaste sätt medelst hänvisningar till förberedningarna,

hvilket framställningssätt icke bör falla instruktören olägligt

såvida han sjelf kan och förstår nämde grundrörelser*).

419. Gardställningen intages lätt Irån l-armen~gevär

(På-axel-gevär); och lika lätt återgår man till den förra ställ-

ningen, Till intagande af gardställning från 1-armen-gevär

kommenderas:

/ gard gevärr! (2:ne tempo).

1:sta tempo: Halft höger om, med högra foten rätt i

ledet, venstra vinkelrätt i roten, högra axeln bortvriden, an-

sigtet framvridet rätt åt fronten. Venstra handen fattar ha-

stigt geväret (vid nedra bandet), och båda händerna upprycka

detsamma obetydligt utan att för öfrigt ändra dess lodräta ställ-

ning; under denna rörelse vändes högra handen, så att den

fattar gevärhalsen, pekfingret utomkring framtill under bygeln,

tummen baktill under hanen armbågen vänd bakåt. Ställningen

ledig, bröstet och hufvudet fritt uppburna, samt i öfrigt som

i de förberedande ställningarna utan gevär.

2;dra tempo: Venster fot framflyttas nära tvenne fotläng-

der, knäna böjas, mest det bakre, (till rät vinkel), som mot-

*) Utg:s anm. Flera af de tolf här omtalade artiklarna fattas i handskrif-

ten. Då denna del af förslaget således ej kan återgifvas fullständigt, anföras

deraf i utdrag hlott sådana stycken, som iche innehållas lika i Baj.-Regi. of år 1836

;

till förekommande af vidlyftiga uprepningar. Det utgör till en god del anmärk-
ningar framställande de skäl, som gifvit Förf. anledning att begagna vissa rörel-

ser eller att förkasta andra o, s. v., således ungefär såsom förhållandet är i

nämde reglemente, ehuru der kortare och inskränktare. Oaktadt deras vidlyf-

tighet passa dessa anmärkningar här så mycket bättre som just deras omfång
och deras ofta förekommande upprepande (Jfr. nedan följande Tal och Aforismer)

vid långt skilda tider utvisa, hvilken envishet L. ådagalade i förfäktande af sina

sträfvande och åsigter, hvilket ihärdigt motstånd i allmänhet de rönte, synner-

ligen gevärfäktningen, huru långsamt denna hos oss småningom banade sig väg
till en bättre öfvertygelse

;
huru svårt det likväl länge var att bibehålla den i

orubbadt samband med dess gymnastiska grundval.
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tager kroppstyngden, bålen rak och med samma hållning, som
i 1:sta tempo. Geväret fälles, med pipan uppåt, rätt fram i

venster hand så mycket, alt spi>tsen kommer nära i jemnhöjd

med ögonen, då det hvilar fritt i afvägningspunkten, och fram-

föres så mycket att högra handens fingrar stöda tätt under

höftkanten; venstra armbågen lodrätt anliggande mot bålen utan

sammanpressning af bröstet, den högra nästan i samma lodräta

plan som geväret, —
Fotens flyttning i 2;dra tempo bör äfven stundom göras

hakåt. För att från gardställning återgå till grundställning med
1-armen-gevär kommenderas:

/ armen gevärr! (2:ne tempo).

1:sta tempo: Venstra foten flyttas bakåt intill den högra,

så att fötternas ställnmg blir alldeles lika 4:sta tempo af /-

gard-gevär; knäna sträckas; hufvudets, bålens och axlarnas

ställning oförändrad. Båda händerna up[)bryta geväret ända

till lodrät ställning, stödt mot högra axeln, högra handen för-

ändrar tillika sitt grepp på det sätt, att tummen kommer fram-

till under bygeln, de andra fingrarna baktill under hanen.

2:dra tempo: Halft venster om, venstra armen föres till

sin sida, geväret sänkes. De beskrifna sätten att öfvergå från

1-armen-gevär till gard och återgå till den färra ställningen

göras i början långsammare, men sedan desto mera bestämdt.

Alla dessa rörelser kunna lika väl göras med båda sidor. Sol-

datens kropp skulle deraf utbildas mera allmänt, ombytet skulle

förskaffa honom hvila vexelvis; men exercis-reglementet tillåter

I-arrnen- gevär endast till höger.

Mot fäktning till venster genom gardombyte gäller dock

ej detta förbud. För öfrigt följer instruktören samma ordning,

som förut är bestämd för all fäktundervisning.

120. Det vanligaste och värsta felet vid bajonettfäkt-

ning är framskjutning antingen af hela kroppen eller af geväret

eller af höfterna med bakåt lutadt öfverlif, eller af buken, allt

i förhållande till den bas, som fötterna bilda för bålens lod-

räta hållning. Det motsatta felet är sätets utskjutande, med

nåt lutande knän och öfverlif, som förut är sagdt.



\t\. Gevärets afvägning skall deråt gifva den lutning

i bärhanden, att spetsen inträffar i jemnhöjd med ögonen, af

sm egen tyngd. Ty geväret röres lättast omkring sin tyngd-

punkt; och denna röres lättare ju närmare den slutes till

kroppens,

122. Orsakerna till denna gardställning äro: Om gevä-

ret flyttas mera jramåt i gard, närmas det till fienden; men

det blir då tyngre att föra lill afböjning och spetsflyttning m.

m., svagare mot fiendens slag åt sidan, och stöten föilorar

en stor del af sin kraft. Om geväret dragés mera tdlbaka,

såsom vid gevärets fällning enligt tillämpningen af exercis-

reglementet, blifver spetsen betydligt /jermnd från fienden.

Dessutom blifver remtyget hinderligt för rörelserna; ty gevärs-

kolfven brytes något mera åt insidan, än hvad gevärets fria

behandling fordrar, och soldatens stötar och afböjnmgar blifva

mera långsamma och mindre säkra, emedan bärhandens öf-

verarm icke får naturligen sluta till kroppen, utan måste af-

lägsna sig derifrån, och således verka utom sin muskelsfer.

— Äfven att tillbakarycka geväret (så att styrhanden kommer
bakom ledet) för att derigenom bereda stötarna mera kraft,

är onödigt med ett så tungt och kraftigt verkande vapen, samt

skadligt genom rörelsernas omåttlighet och deraf uppkomna

blotta, onödigtvis. Att öfverflytta tyngden af bålen på det

bakre benet, och hålla båda knäna böjda vore icke nödvändigt,

om soldaten skulle blifva stillastående med vapnet i handen,

utan vidare rörelse med detsamma. Men om vapnet genom

armarnes sträckning kraftigt skall kunna framryckas till stöt,

måste soldaten intaga en ställning, hvaruti han kan äga en

fast utgångspunkt för sin rörelse med detsamma
;

och denna

vinnes 1:o derigenom att kroppen får en mot sin yta (bålens

tvärdiameter) svarande bas. 2:o dymedelst att kroppens lod-

räta höjd förkortas, och dess fasthet befordras genom knänas

böjning i inbördes rätvinkliga planer; ty derigenom vinner

kroppen stöd i alla rigtningar; emedan den motsatta knävink-

lingen tillåter en rubbning, utan att derföre kroppen faller

utom sin bas. 3:o vinner soldaten mera kraft, då han öfver-

flyttar kroppstyngden på det bakre benet; ty han kan då med



lodrätt kropp, motväga den häfstång, som vid stöten bildas

af gevär och afmar. Ryggradens rakgående muskler äfven-

som den frånvända sidans bukmuskler hålla bålens tyngd

öfverflyttad åt motsatta sidan till sträcklinien (?) i samma mon,

som framsträckningskraften ökas, hvarigenom stöten får en

fast utgångspunkt och en bestämd slutpunkt, som rörelsen ej

får öfverskrida oaktadt den största niöjliga hastighet, som

endast en rätt concentrerad ställning förmår hejda. Såvida

kroppen skall beherrska vapnet, icke tvärtom, måste krop-

pens ställning och rörelselag vara motsatt beräknad till vap-

nets; d. V. s. om vapnet blir handterligare dermedelst, att

det intill kroppen röres kring sin axel, så måste kroppen,

som skall styra det, hafva en till vapnets rörelser motsatt

ställning, således dess tyngd öfverflyttad i motsatt rigtning till

vapnets rigtlinie; ty fölle kroppstyngden lika emellan begge

henen, skulle både kroppens rörelser och således äfven vapnets

blifva vacklande, d. v. s. excentriska; men all sann kraft är

koncentrering; och då denna kan vinnas endast genom en

ställning, som samlar kroppens muskelkraft till en fast punkt,

måste soldaten, för att få tyngden rätteligen öfverdragen

på det bakre benet, böja det dubbelt så mycket som det

främre, likväl med afseende å markens fordringar. Det förra

gör concentrationen möjlig d. v. s. ger motkraft till gevärets

sidorörelser i afböjning och framryckning i stöt, det sednare

(främre benet) gör motkraft till gevärets tyngd, yttrad i lodrätt

rigtning — och problemet är just att i dessa tvenne vinkel-

räta rigtningar liktidigt vinna högsta kraft. Att detta är så

mycket nödvändigare, när soldaten skall röra sig på oländig

mark eller på ett slagfält, behöfver icke något bevis. Likväl

tyckes det, att om tyngdpunkten faller jemt emellan båda

benen, öfverflyttas densamma hastigare på det främre be-

net, än då kroppstyngden förut hvilar på det bakre; men om
det är rätvinkligt, blir i det ögonblick, då bakre foten skall

framQyttas, rörelsens kraft förökt medelst uträtningen af det

nämda knäts trubbiga vinkel, så att hvad, som anses för-

loradt 1 rummet, genom en längre förflyttning af tyngdpunkten,

ersättes genom kraften och hastigheten i rörelsen. Packningens
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inverkan på förenämde ställning, är mindre betydl/g, och kan

anses gifva stadga åt ulgångsställningen för stöten, samt äfven

inskränka bålens öfverlulning; men fölle kroppstyngden lika

mellan båda fötterna skulle packningen och gevärets tyngd vid

stöten snarare hindra andedrägten genom den främre sidans

mera (?) sammanpressade refbensmuskler.

Det vore icke nödvändigt att vårda fötternas räta vinkel,

knänas böjning och utåtspänning, främre armens anslutning

till lifvet, styrhandens stöd nära höften, samt hufvudets, axlar-

nas och bröstets hållning; om ej alla delar berodde af hvar-

andra, till både stadga (concentration) rörlighet och uthållighet;

äfvensom till karlens sanna utbildning, om han rätt behandlas;

ty säkerhet och hastighet kunna ej förenas liklidigl utan denna

samverkan. Om man förfar i den vissa ordning, som förut

anföres, är det ej svårt att lära soldater denna ställning, om
instruktören sjelf kan fäkta något.

1^3. Soldaten bör lära sig att föra sitt vapen ej blott

på högra sidan, utan äfven till den venstra. — Gardombyte

göres i tvenne tempo framåt eller tillbaka, 1 båda fallen

brytes gevärskolfven djupt ned, och bakre armen åtföljande

lifvet och med fingrarne följande kolfvens vridning öfverflyttar

den åt motsatt sida, emot hvars höft kolfven tryckes medelst

främre armbågen, då geväret intager samma ställning, som i

gard, men händerna korsade. Vändning göres samtidigt framåt

eller tillbaka på motsvarande klack. Vid 2;dra tempo ombyta

båda händerna med ett raskt slag (armbågarne stadiga och

fingrarna icke för mycket öppna) sitt grepp, så att den, som

förut var bärhand, nu blifver styrhand, och tvärtom. Det

första tempo kan första gången styckas i tvenne afdelningar

i) kolfvens nedbrytning 2) gevärets (kolfvens) flyttning till

andra sidan med korsade händer, folflyttningen. Gardombyte

med vändning på stället sker medelst vridning på båda klac-

karna,

124. Liksom ett Exercis-Reglemente måste innefatta rö-

relser tillbaka så väl som framåt, utan att derföre antaga att

krigaren genom det förstnämda skulle lära sig blott att rygga

eller fly för sin fiende, så måste fäktaren äfven lära att röra
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sig både tillbaka och framåt; ehuru det förra afser blott en

mindre rumförändring, och bör liksom i Exercis-reglementet,

innefatta endast några få steg. Om soldaten icke får lära sig

att lika säkert röra sig tillbaka som framåt, blir hans ställning

vacklande; och han kan hvarken blifva oberoende af markens

olika hinder, icke heller förvilla eller åtkomma en försigtig fiende,

isynnerhet när denne är försedd med ett kort handvapen.

Det åligger derför instruktören att hos soldaten inskärpa den

grundsats, att försvaret d ä. retraite och afböjning är ett /ör-

beredande tempo tdl anfall^ mot en blindt pårusande fiende.

Deremot vore det ett oförlåtligt fel att låta soldaten rygga

vid h varje afböjning; ty då lär han sig aldrig alt parera

med säkerhet. Dessutom tillåter marken (terrängen) icke all-

tid detta ryggande.

Mot en kavallerist är en rörelse tillbaka (under sido-

marsch) ofta likaså oundviklig som ombyte af gard, såvida

soldaten skall kunna vinna kavalleristens venslra sida, som

ames vara alldeles otjenlig till fäktning.

125. När stridsplatsen lutar så mycket uppåt, att sol-

datens främre fot blir betydligt högre än den bakre, användes

ej hel eller halfmarsch; utan får soldaten i sådant fall starkt

böja det främre knät, samt framluta hufvudet och kropp, nästan

som i ett rigtigt utfall med värja och sabei; dock med gard-

afslånd (tvenne fotlängder) mellan fötterna.

126. Det enklaste angreppet är högstöten, dernäst låg-

.stöten. Så väl i hög som låg stöt är geväret i vågrät ställ-

ning, med pipan uppåt i hög, men inåt vid låg stöt. I öfrigt

är skillnaden mellan dessa stötar:

I hög stöt är bakre arm-

bågen tätt vid kroppen, och dess

öfverarrn (?) utan vinkling slu-

ten till geväret.

Styrhanden har sin tumme

uppåt och lillfingret nedåt (?)

nästan i hö)d med bröstvårtan.

I låg stöt är bakre arm-

bågen utåt sidan, lyft i jemn-

höjd med axeln.

Styrhanden hålles så, att dess

baksida är i vågrät ställning

uppåt vänd och i höjd med

\axeln.
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Kolfven tryckos mellan Kolfven ligger med ena an-

kroppen och bakre underarmen, slagssidan mot den upplyftade

bakre underarmens insida, som

nu vetter nedåt, och får icke

lemna detta stöd.

Båda armarna framsträcka stöten; den bakre armbågen

föi blifver i rät vinkel och den främre blott så mycket uträtad,

s(jm då den hänger fri ned vid sidan.

^^7. Soldaten bör lära ej blott att smabbt rigta sina

egna stötar utan äfven att undvika jiendens stötar, för att få

förtroende till geväret, och för att lära sig, huru fördeiagtigt

detta handvapen är, om man kan rätt begagna sig deraf. De

enklaste afböjningarna äro den höga och den låga. Till in-

lärande af den förra kommenderas:

Högt böj af gevärr! (1 tempo).

Utan att höja eller sänka kolfven, vrider styrhanden ge-

väret så, att pipan blir inåt vänd, flatsidan af kolfven uppåt,

och ändan af detsamma så mycket utförd (?), att hanen icke

(på höger) berör remtyget. Gevär och bajonett ligga sålunda

i en uppåt stigande linia (liksom gard) och bajoneltspelsen

rigtas åt det öga på motståndaren, som svarar mot läget (ut-

sidan) af soldatens gevär, hvilket fört fiendens bajonettspets

utom den anfallslafla, som faller på soldatens kropp.

428. Lågt böj af gevärr! (4 tempo).

Denna afböjnmg verkställes enligt lågstöten
;
men med den

skillnad 4) att rörelsen sker med spetsen sänkt mot öfre kam-

men af fiendens höftben 2) att soldaten gör rörelsen i tvär-

linien, d. v. s utåt ifrån sin anfallstafla, och icke i vågräta

anfallslinien såsom vid låg-stöt. 3) Att geväret skall i låg-

parad göra en bågformig rörelse inåt kroppen och så stor, att

bajonetten kan uppfånga motståndarens vapen, för att sedan

afföra det åt motsatt sida, d. v. s. åt utsidan af kroppens

anfallstafla. Denna rörelse bör i det närmaste vara cirkel-

formig, hvartill bärhandens insida kan betraktas som medel-

punkt. Förberedande öfningar till dessa afböjningar äro pipans

vridningar och kolfvens brytningar, som kunna utföras både i
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garclstcillning och med falldt gevar i halft höger (venster) om,

raka ben, slutna hälar.

i 29. Både vid hög och låg afböjning föras händerna

åt utsidan af kroppen och styrhandens naglar vridas nedåt.

Skillnaden är i öfrigt den att:

^ hög afböjning är bajonettspet-li låg afböjning är bajonettspet-

sen rigtad mot fiendens öga och

kolfhalsen vid höftbenet likasom

i gardställning.

Afböjning göres åt kroppens

yttre sida medelst laddstockens

tryckning mot fiendens vapen.

sen i höjd med fiendens höft,

och kolfven i höjd med axel-

vecket

Vid afböjningen kretsar bajo-

netten bågformigt öfver fiendens

gevär och korsar detsamma, för

att uppfånga och föra det åt

motsatt sida.

Främre handleden är här-

under nedåt böjd och dess fing-

rar något öppna (till gevärets

friare vridning).

Främre handleden är rak (?)

och geväret vrides fritt inom

handleden förmedelst styrhan-

dens vinkling (utåt).

När soldaten lärt sig att göra hög (låg) stöt (afböjning)

på stället^ bör han lära samma rörelser under rumförändring

(marsch) såväl framåt som tillbaka.

130. Det gifves ännu tvenne andra sätt alt förändra

gardställningen, nemligen 1) genom låg-gard 2) genom hög^

gard. Den sednare brukas blott, när afståndet mellan karlen

och fienden är för kort, för att med ledighet handtera vapnet,

och denna gardställningen kommer att beskrifvas längre fra'm.

Låg-garden tjenar: 1) till att låta karlen hvila sig under det,

han bemärker den nalkande fiendens rörelser, 2) till att gifva

karlen mera lugn och förtroende till sitt vapen, 3) till att

möta en fiende, som befinner sig betydligt lägre eller är an-

norlunda beväpnad o. s. v. Orsaken, hvarföre denna ställning

bör kallas låg-gard, är 1) att soldaten dervid har samma ställ-

ning som i vanlig gard, 2) att geväret, fastän i motsatt lut-

ning, hålles i samma vinkel till kroppens nedra del, som den

vanliga garden har till dess öfra del, hvarför den främre

handen blir något sänkt och den bortre något höjd, i motsats

till vanlig gard 3) att likasom den sednare vid förkortningar
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har sin bestämda vinkel och handfattning, så har äfven låg-

garden sin förkortning och sin bestämda vinkel ocli handfatt-

ning (?) i motsats till hög-gard *). Hvarom vidare i kap. —

^

Art. —
Rörelsen till afböjning eller stöt från låg-gard är ganska

lätt, då den främre handen uppbryter bajonettspetsen, och den

bortre nedtrycker kolfven.

131. Karlen kan med långt gevär genomgå alla de

första rörelserna med vapen på ett led, för att dymedelst

vänja sig vid att föra tungt vapen; men på två led, eller då

den ena karlen skall stöta på den andra, bör kort gevär

brukas; emedan han med bibehållande af samma afstånd, dy-

medelst icke skadar sin motfäktare och ändock vänjer ögat

*) Utg:s anm. Af jemnförelsen mellan detta stycke och Baj.-Regl. mom.
101 ,

228 anm. synes således att den s. k. låg-garden raedgifver olika sänkning

af spetsen, stundom ända till marken, stundom mindre. För öfrigt beskrifves väl

»kortgarden» och den »förhöjda garden», äfvensom den i Baj.-Reghs mom. 300
(303)— 317 anförda ställning (»försänkt gard») såsom \exk&Wg-AutgångsstöMningar

(gardställningar)
;
men ehuru uttrycket »kolfgard» äfven förekommer rätt ofta,

begagnas den aldrig såsom utgångsställning Ffr. nedan N:o 148 och Baj.-Regl. mom.
280. Vid förslaget 1820 bör dessutom i allmänhet anmärkas, att dess uttryck

o;h rörelsebeskrifningar äro längre, och uttrycken ofta mindre bestämda, än de

motsvarande i Baj.-Regl. af 1836. Så förekommer der följande uttryck;

Lågt {högt) för af ~ gevär! Half {hel) marsch tillbaka högt {lågt) stöt ut—gevärrl

Pipan utåt {inåt) Vrid gevärrl Framåt {bakåt) venster (från i-armen-gevär,)

Räta upp! Uppåt sträck! Bytom gevärrl Bytom gardl; eller utan gevär: Bytoin

ställ! — — vFramåt {tillbaha) höger (venster) gard!» användes både med och

utan gevär. — —
• Gard ställ', (i början tre tempo). Framåt (tillbaka) byt om

ställ! (Jfr. Baj.-Regl. mom. 78; Soldatundervisuingen 2:dra afdelningen 4:de kap.

39 §), Höger (venster) omvändning ställ! nyttjades endast gevär, äfven länge

sedan reglementerna utkommit. Der märkas vidare följande uttryck: half och

hel passad bakåt och framåt, Volter på stället och med rumförändring, Hel- och

halfförkortad gai^, förkortad låg-gard, högförkortad gard och stöt m. m. De
s. k. Dagtabellerua afvika till uppställningen (i treune spalter innehållaude 1

afsigten med hvarje rörelse, 2 kommando-orden, 3 rörelsebeskrifningen), men föga

till rörelsernas ordningsföljd.

Sluteligen bör här uämnas att den äldsta handskriften »luledning» om Ba-
jonettfäktning, som finnes bland L:s papper, afviker betydligt mera, äfven i vä-

senleliga saker. Deraf synas att L. sjelf i början begagnade utfall med gevär
(dock blott med gardställningeus främre fot, och blott »i linien», att han be-

nämde garden efter främre handen, o. a. afvikelser från sednare vnnnen öfver-

tygelse. Kommando-orden voro då ännu lika värjfäktningens äldre uttryck: /

gard! Framåt {bakåt) vexla gard! (bytom gard) Låg gard! Kort gard! Stå slöt!

{Stå, sträck!) Kolf stöt! Terz! Prim! För af! Högt för af! Coupera! Dega-
gera! Battera, Framåt half passad^e stöt! rn. m. Bland teckningarna förekommer
en »djupgard» med bakre armbågen sänkt under geväret.
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vid det afstånd, som är vida mer än tillräckligt för att genom-

ränna en fiende med långt gevär.

J32. När soldaten lärt sig att med hel- eller halfmars-

cher göra höga och låga stötar och afböjningar, äfven på

något ojemn mark; bör trupppen uppställas på led med

fronten åt hvarandra, för att lära sig intaga och bibehålla

rigtig gardställning och afstånd under rumförändringar.

A^nm. Att olika längd på gevären bestämma olika an-

laggningspunkter i gardställningen, är naturligt; och således

den allmänna regel, som uppgifves om bajonetternas korsning

på midten, derför är endast villkorlig.

133. Fäktningen på tvenne led öfvas i följande ord-

ning: 1) På mer än helt gevärs afstånd alla förut beskrifna

ombyten, marscher^ samt utan samtidig rumförändring stötar

och alböjningar- På gevärsafstånd (utsidan) ombyten och

marscher, det ena ledet framåt, det andra tillbaka. 3) Enkel

rättning ffotflyttning) framåt till helt gevärs afstånd (2:ne tempo)

af ena ledet, i) Längre rättning genom marsch af flera steg

slutande med appell i gard, a) det stillastående ledet i gard-

ställning, innan det andra närmar sig b) det stillastående ledet

i låg-gard c) det stillastående ledet med i-armen-gevär eller

för-fot-gevär^ innan det andra närmar sig. 5) Rigtstötar. 6)

Längre rättning af båda lederna samfäldt (appell). 7) Stötar

på stället och deremot svarande afböjningar, vexelvis af båda

lederna, omvexlande med marscher utan stötar. 8) Stötar och

rnotsvariga afböjningar, med halfmarsch af det angripande ledet.

9) Stötar och afböjningar med half och helmarsch. 10) Spets-

flyttningar och utbrytningar tilläggas. 11) Fortsättning af

samma rörelser med sträckstötar, sammansatta angrepp.

134. Afståndsrättnine med smärre slee utan fötternasO o

rörelser förbi hvarandra är blott en kort rättningsmarsch, till

att bättre jemna ett rubbadt afstånd. Manskapet måste lära

sig att intaga, bibehålla eller återställa helt gevärs afstånd med

säkert ögonmått, man mot man. Dertill uppställas båda lederna

i gard, antingen för nära hvarandra, eller några tum för långt

från hvarandra, eller något snedt åt sidan. Till intagande af

det rätta gevärsafståndet kommenderas:
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^:sta (2:dva) Iramåt (bakåt, ål höger o. s. i\)rältaer!

RäUnino;en utföres i tvenne tempo efter samma grunder,

som i det föregående utan gevär anföres om rättning. Första

gången räknas dessa tempo af instruktören, som bör tillse att

hvarje soldat så väl i anseende till vapen som kimpp fort-

farande iakttager den noggrannaste ställning, och varna trup-

pen att icke oförsigtigt rusa fram.

För att lära manskapet, att från ännu längre afståod

(^med heimarscher) intaga helt gevärsafstånd göres uppställ-

ning på 2:ne led antingen i bestämd gardställning, eller i

låg-gard, eller ena ledet med för-fot-gevärr, eller med på-

axel- eller med i-armen-gevärr, från hvilka ställningar samma

led äfvenledes sätter sig i gard vid verkställighetsordet; men

blott det led förändrar afståndet, som instruktören tillförne vid

lystringsordet bestämdt. Härtill kommenderas:

'hsta (2:dra) rällning till helt ajstånd marsch!

Det stillastående ledet intager gardställnmgen på samma
gång, som det framryckande, och instruktören bör första gån-

gerna afbryta framryckningen genom att kommendera: Hall!,

något förrän sistnämde led, hunnit taga helt (gevärs) afstånd;

på det ingen olycka må hända, genom oförsigtighet
;

hvarefter

kan kommenderas rättning till afståndets närmare jemkning

enligt föregående mom. — Denna öfning göres skiftesvis mellan

båda leden.

135. Instruktören bör noga tillse ått det led, som

framrycker, icke ovarsamt rusar mot det stillastående ledet,

utan hejdar sig, så fort det vunnit rigtigt afstånd, d v. s, då

båda ledernas bajonetter beröra hvarandra strax ofvanom det

ställe, der bajonetthalsen begynner, med förutsättande, att kropps-

tyngden rigtigt faller på det bakre benet, och att hela ställ-

ningen i öfrigt är lika med hvad derom är bestämdt. I öfrigt

bör truppen på tvenne led med gevär och under rigtigt af-

stånd öfvas i alla de marscher o. a. rumförändringar, sorn

förut äro beskrifna.

136. Till rigtstötar gör det ena ledet för-fot-gevär,

och sänker sedan spetsen utåt med kolfven stödd mot foten;
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det andra ledet bibehåller l- armen-gevär. Derefter kommen-
deras för detta led:

1) Gat^d gevärr!

2) Rätlnmg!

3) Högt (lågt) stot gevärr!

Det 2:dra kom:ordet utföres i detta bdl, så att det led,

som stöter, rättar sig midt för luckorna mellan det andra le-

dets rotar*

137. Till de rörelser, som soldaten bör lära för att vinna

terräng, höra dessutom sidomarscher, vändningar och båg-

marscher. Uppställning dertill på ett led, afståndet mellan

hvarje karl lika med gevärets längd, och geväret antages vara

i höger gard. Sidomarschen göres för att vinna och bibe-

hålla frontställning mot en eller flera förföljande fiender. I dessa

fall, och då soldaten vunnit kavalleristens venstra sida, kan

han genom sidomarscher behålla densamma till stridens fort-

sättande derunder. För att öfva denna rörelse kommenderas:

1) Sidogång till venster marsch!

2) Halt!

Venstra foten flyttas tvenne fötters längd till venster,

hälen i samma iinie med den högra foten, fotsulan i half annan

rät vinkel utvriden åt venster; hvarefter högra foten föres

framom och förbi den venstra, likasom vid vanlig halfmarsch.

Dessa båda rörelser med fötterna afvexla till dess halt kom-

menderas, då gardställning med venster fot framåt eller med

höger fot tillbaka intages.

Sidomarscher ske (med bibehållande af samma front) rätt

åt någondera sidan eller med obetydlig afvikelse från front-

iinien antingen snedt framåt eller bakåt. I det senare fallet

föres den fot, som i garden var den bakre, icke framom den

andra, utan bakom. Rörelsen öfvergår då till bågmarscher.

Om soldaten blir förföljd (af ryttare) från venster åt hö-

ger, bör han intaga gardställning till venster och göra sido-

marsch till höger, hvilket verkställes efter samma grunder, som

sidomarschen tdl venster. Höger fot flyttas således först, se-

dan venster framom och förbi densamma, hvarmed fortsättes

tilldess Halt! kommenderas, hvilket äfven verkställes enligt, hvad
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i föregående mom. — bestämmes. Med någon påpasslighet

har soldaten föga att frukta af en ensam ryttare med sabel,

om han oroar hästen (med skri, slag eller sting), söker fiendens

obeväpnade sida. —
138. För alt lära soldaten att äfven med packning uti

en melée göra front, åt hvilken sida som hiilst, användes sid-

steg (gardombyte åt sidan); men som dervid alllid förekomma

vissa förändringar och förkortningar med geväret, böra de ej

användas förrän dessa rörelser med geväret blifvit genom-

gångna. Samma förhållande är ock med bågmarscherna. Lik-

som vändningar kunna sidostegen dock öfvas utan gevär. Si-

dosteget skiljer sig från vändning derigenom 1) att det tillika

är en förflyttning, 2) att garden dervid måste bytas eller för-

kortas, 3) att det ej sker blott på Irämre foten. Från andra

gardombyten skiljer det sig genom att, ehuru vinkelrätt till

förra garden, utföras i diagonalen. Omedelbart efter så väl

hel som halfmarsch eller också efter sidomarsch (sidosteg?)

kan half eller helvändning göras, allt efter afståndet och den

rigtning till fienden, som med dessa rörelser åsyftas.

139. Vändningar (volter) utan ombyte af gard verk-

ställas a) på stället b) under marsch och äro, höger (hälft

höger) om, samt höger omvändning, vensler, (halft venster) om
samt vensler omvändning *). De utföres bäst på främre foten,

och användas såväl vid anfall som försvar mot fiender på helt

och förkortadt gevärsafstånd. Då helvändning skall göras kom-

menderas:

Höger (venster) om! (1 tempo).

140. Om instruktören finner det nödvändigt, må han

låta en tröglärdare klass, enligt den första bajonett-instruktionen

börja att lUan gevär genomgå de vändningar, som fordras till

förkortadt afstånd.

*) Utg:s anm. Liksom i Baj.-Regl. mom. 241, 257 utmärker ordet »hel-

vändning» här en rät vinkel (till skillnad från Halft höger {venster) om!) icke

ISO'’, såsom det numera betyder efter bortläggande af det äldre kom:ordet Hö-
ger oanvänd er! De papper, som tillhöra det återstående af fäktningen, äro i

största oordning.
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Vändningar och sidosteg böra förslå gängen öfvas utan

gevär; naen sidomarscher och bågmarscher (bågsteg) med ge-

vär^ dock utan stötar eller andra rörelser med sjelfva geväret.

141. När vändningar, sidomarscher och bågmarscher,

och således alla de rörelser, som höra till afståndets förkort-

ning och afändring blifvit genomgångna, böra öfvas de rörelser,

som under dessa förhållanden kunna förekomma med geväret,

1 4^. Om motståndaren är försedd med kort hand-

vapen, eller han af öfvermod rusar inpå bfvet, eller om han

står antingen betydligt högre eller lägre än soldaten; då bör

denne göra stötar och angrepp i andra vinklar och häfstänger

till sm kropp, än när han står på helt gevärsafstånd och i

jemnhöjd till fienden.

143. Soldaten skulle ofta onödigtvis blottställa sitt lif,

så framt han icke, genom förkortningar af geväret (med eller

utan gardombyte) och genom kolfstötar kunde sjelf angripa

och afböja ett angrepp, Gevärskolfven begagnas härvid lik-

väl aldrig till slag, utan till stöt för panna eller bröst. Sol-

daten vinner både genom förkortningar af spetsen äfvensom

genom kolfstötarne rum medelst en stark uppvinkling i arm-

bågarne, och styrkan i stöten medelst armarnas kraftfulla ut-

sträckning. Genom förkortade stötar och afböjningar m. m.

lär soldaten lätt huru många förträfliga utvägar finnas för

tvåhandsvapnet, fördt af en skicklig fäktare. Då geväret der-

vid alltid röres omkring dess axel, är afändringen från helt

gevärsafstånd till förkortadt, blott skenbart afvikande från tyngd-

lagarne för gevärs förande.

144. Om soldaten slutat striden med sin motståndare,

men blir i en melée (der han måhända ej med hela geväret

kan röra sig) hastigt angripen bakifrån; kan han genom höger

(vensterj omvändning och förkortning af geväret, äfven åt

denna sida med spetsen hastigt möta honom. För att öfva

soldaten häruti kommenderas: Höger (venster) omvändning!

kort stöt gevärr! Detta verkställes på samma sätt, som om-

byte af vanlig gard med vändning, med den skillnad, att

bakre handen, i stället att bibehålla sin fattning om det runda

af kolfven, genast framflyttas till fattning enligt mom.— under



737

det främre handen tillbakarycker geväret, så att handen kännes

med tummen trenne tum under främre öfre kanten af höft-

benet enligt mom. —
145. När soldaten lärt att med spetsen gå sin fiende

till mötes, bör han äfvenledes underrättas om kolfvens använd-

ning, för att förekomma, det han i sin ifver ej må tillgripa

dermed det sätt, som i allmänhet brukas, d. ä. slag. Instruk-

tören bör säga honom, att han begår ett stort fel, när han

vill försvara sig med gevärskoljven, då han har både pipan

och bajonetten till sitt skydd. Likväl gifves i trängsel tillfällen,

då soldaten lättare kan rädda sig med den förre än med de

sednare. Instruktören bör enligt mom. — underrätta soldaten,

alt slag med gevärskolfven är det sämsta bruket af detsamma.

Ty 1) förstöres stocken, utan att fienden det oaktadt synner-

ligen skadas, om han har tchakot och axelbleck. 2) Blir sol-

daten, i det han lyfter geväret öfver hufvudet eller åt sidorna,

för alt slå dermed, blottställd för motståndarens bajonett eller

kortare handvapen, om denna har mod och rådighet att med
stöt genast springa inpå soldaten i det ögonblick, då han lyf-

ter opp sitt gevär till slag. Skall kolfven brukas rätt utan

fara för soldaten och skada för geväret, bör soldaten stöta med
kolfändan mot fiendens ansigte eller bröst, då kolfplåten och

dess skrufvar göra en större verkan, än om soldaten gjorde

ett slag med kolfryggen. Om kolfven föres rätt, liknar dess

rörelse bajonettens: 1) i det hänseende att båda göras med
förkortningar 2) att de förnämligast få sin kraft medelst bakre

handens framryckning, den främre handen rigtar stöten* Dessa

stötar verkställas på stället eller framåt, bakåt, åt endera sidan

med vändning eller sidosteg.

146. Kolfstötar böra begagnas, emedan 1) soldaten icke

kan bruka sin bajonettspets, i alla de händelser, då fienden

rusat tält inpå honom; utan äger han då endast kolfven, hvar-

igenom han kan värja sig för sin motståndare. Verkställer

soldaten uppvinklingen till kolfstöt med största lätthet, såväl

framåt och till sidan, som under höger omvändning. 3) Kan

soldaten, genom afvexling mellan kolf och spetsstötar, slåss

Ling. 111. 47
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med en fiende på behörigt (helt) afstånd, och i ögonblicket

derpå med en annan, som rusat inpå med sabel eller värja

för att fånga honom.

1 47. Den vågräta förkortningen med kol/ven rigtas mot

fiendens anfallstafla. — — — Kolfstöt brukas hufvudsak-

ligast vid följande tillfällen: a) Då fienden rusat fram mot

soldaten, och söker gripa honom eller hans vapen, b) Då sol-

daten angripes bakifrån af en ny fiende, c) Då soldaten

medelst volt skall rädda sig undan fiendens angrepp med sa-

bel eller värja, d) Då fienden rusar fram eller starkt tryc-

ker på soldatens vapen åt endera sidan, e) Då soldaten står

i trängsel under angreppet af en eller två kavallerister.

Soldaten bör dock aldrig enligt mom. — stanna i denna

kolfgard utan alltid genast åter taga geväret till den anfalls-

eller försvarsställning, som fiendens rörelse eller fullföljande

af soldatens egen anfallsplan och säkerhet fordra.

148. Förkortningar göras antingen i nästan rigt-

ning med bärning vid gevärets tyngdpunkt eller i nästan lod-

rät ställning, med bärning vid kolfhalsen. —
149. Angripes soldaten på yttre sidan af dess gevär

med kortslöt, eller om fienden hastigt rusar på honom; bör

han göra afböjning med höger om (eller bågsteg) och efter-

stöt. Anfalles soldaten på inre sidan af geväret, gör han af-

böjning (?) med venster om *). —
150. Hittills är afhandladt, huru soldaten skall föra sin

kropp och sitt vapen emot en fiende, som i anseende till

terrängen slår i jemnhöjd med soldaten. Vidare bör han lära

att angripa och försvara sig mot en fiende, som står högre

eller lägre än soldaten. Att de angrepp, som i vågrätt ställ-

ning göras med geväret, icke kunna verkställas, när fienden

är högt öfver soldaten, inses lätleligen; således kunna de afböj-

ningar, som äro användbara i förra fallet, icke heller begag-

nas i det sednare. —
151. Som gevär et måste föras med tvenne händer på

samma gång, så blifver icke allenast anfallstaflan större, utan

*) Utg:s anm. Detta tyckes afse samma förhfillandeu, som framställas i Baj.-

Regl. mom. 161 aom. och 311 anm.
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äfven beroendet af mark och omgifning, af fiendens ställning

och vapen vida större Derföre måste soldaten stundom höja

spetsen öfver sin egen kroppshojd, stundom sänka den. Här-

igenom uppstå a) olika vinkeländringar i den raka stöten:

högt stöt gevärr! b) nya och ännu mera lutande vinkelrörel-

ser uppål och 7iedåt, hvilka kallas förhöjda och försänkta

stötar och afböjningar. I det förra fallet, nämligen till vinkel-

förändring af de (vågräta) stötar och afböjningar, som förut

beskrifvas, nyttjas samma korniord, blott med tillägget uppåt,

nedåt; såsom uppål (nedåt) högt (lågt) stöl (böj aj) gevärr l;

och denna föi ändring i ställning utgör ända till halfräl vinkel

uppåt och lika stor nedåt, räknadt från den vågräta medel-linien

för högstöt. De halfräta vinklar, som återstå uppåt och nedåt,

från karlens lodräta ställning räknadt, utgöra sferen för den

förhöjda eller försänkta stöten eller afböjningen *).

152. Enligt mom. — (Inledning) bör soldaten alltid

rigta sin spets mot fiendens anfallstafla
;
och kunna således

de stötar, som der äro beskrifna, i nästan vågrät ställning till

kroppen, äfven rigtas i olika vinklar till densamma högre eller

lägre i mon af soldatens läge till motståndaren. Likväl äro

dessa vinkeländringar icke tillräckliga, när fiendens ställning

är nästan lodrätt, antingen uppöfver eller nedunder soldaten.

Således måste man lära att angripa efter dessa olika förhål-

landen till fienden. Om soldaten är i handgemäng med en

ryttare, eller och på en stormstege eller lägre plats vid äntring

0. s. V., bör han i sitt angrepp använda förhöjda stötar.

15^3. Rörelserna med geväret blifva vanligtvis lika mot

en kavallerist på stridsfältet, som mot belägrade, när soldaten

skall löpa till storm på branta vallar eller på stormstegar,

från ponloner, échalupper m. m., skall äntra ett större fartyg.

Men rörelserna med kroppen blifva i öfrigt ofta helt olika.

En enda anfallsrörelse med geväret är vid anförde trenne fall

vanligt, nemligen den, som kan utföras med högsta möjliga

'

*) Utg:s anm. Jfr. Baj.-Regl. af 1836 mom. 228 anm., 291 o. f., 312 o. f

.
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säkerhet för styrhanden och med högsta närmande till fien-

den i ett tempo. Härtill kommenderas:

Förhöjd stöt gevärr!

Medelst en stark framryckning af bortre handen, så att

dess handled kommer i linie (?) med framsidan af soldatens

kropp, utan att armbågsvinkeln förändras, nedbrytes kolfven

och drifves geväret uppåt, med bajonetlspetsen rigtad mot

fienden, och underslödes af främre handen, hvilken hastigt

öppnad blifvit ryckt tillbaka, med pekfingret hvilande under

eldstålsfjedern (bygeln) och de öfriga fingrarna på låsskifvan.

Styrhandens underarm trycker med sin insida gevärskolfven

fast till bålen, då geväret, som genom rigtning uppåt bildar

en kortare häfstång, än när det i nära vågrät ställning fram-

ryckes till slöt, får ett fast stöd, genom denna underarmens

tilllryckning.

Då soldaten skall från denna stöt återtaga gardställning,

rycker han kolfven hastigt tillbaka ned, och fattar med den

något öppnade bärhandens fingrar, på samma gång om gé-

värets tyngdpunkt enligt mom. — Skall ombyte af gard ske

utföres det enligt mom. —
154. Soldaten bör öfvas att vid anlopp på vallar be-

gagna sitt gevär till stöd *) — — — och bör han under-

rättas om att stanna med främsta knät starkt böjdt, det bakre

nästan sträckt, framlutad kropp och hufvud, när han ser sig

tvungen att göra uppåt högt stöt gevärr! eller uppåt böj af-

gevärr!(?) —
155. Står soldaten på ett bröstvärn, i en bréche, brant

trappgång, om skeppsbord vid äntring o. s. v.; måste han,

då fienden kommer under hans fötter, gifva vapnet en större

lutning, än som under vanligt läge till fienden kan användas.

Den stöt, härtill användes, kallas sänkstöt och dertill kom-

menderas:

Försänkt stöt-gevärr!

156. Om trängsel eller annan svårighet hindrar sol-

daten att förekomma fiendens kolfslag genom en hastig hög-

*) Utg:s anm. Här förekommer en hänvisning till öfniugar pfi lutande stege,

hvilken dock saknas i förslagets gymnastiska del.



741

stöt, bör han mottaga detta angrepp dermed, att geväret höjes

af båda armarna vågrätt öfver hufvudet, med åtskiljda händer,

hvarefter han gör kolfstöt i fiendens ansigte, med passad.

Stöt med voltsteg (bågsteg) utåt (?) sker derigenom att med af-

böjning eller utbrytning föra fiendens gevär åt sidan, att vridande

på främre foten flytta den andra i en fjerdedels cirkel och

derpå framflytta den andra foten mot fienden med stöt.

157. Fördelen af slutet angrepp med fälld bajonett

beror af den styrka, hvarmed det utföres i det sista afgörande

ögonblicket. Geväret bäres vid språngmarsch i högra handen

i den lutning, som dess egen tyngd lättast medgifver. När

truppen vid pårusning hunnit på högst tio stegs afstånd från

fienden, nedbrytes spetsen, och båda armarna framföra sist

geväret med full sträckning såsom till hög-stöl, enligt hvad

förut är sagdt. Vid ett bajonettanfall är vanligtvis truppens

linie bruten förmedelst en större ifver hos någon och en större

senfärdighet hos andra; men när truppen genom öfning i fäkt-

ning fått mera vana och mera tillit till sitt vapen, är det att

förmoda, att densamma håller sig mera sluten, och lär sig

lättare att agera i massa, med bajonettens användande, hvilken

ofta fordom gjorde svenska krigshären oöfvervinnerlig.

Sluten trupp, som måste emottaga ett infanterianfall, bör

göra detta med full stöt, ej blott med orörligt fälld spets.

Antingen truppen står i linie, eller bildar fyrkant, bör dess för-

svar mot ett infanterianfall ske enligt det föregående mom. —

,

så att truppen strax efter salfvans lossning, och innan fienden

hunnit framrusa, nedbryter kolfven, och när fienden rusar

in, möter honom antingen med blott sträckstötar *), eller också

med hel eller halfmarsch framåt gör stöt. (Äfvenledes kunde

*) Utg:s anm. Detta och föreg. afviker från Baj.-Regl, mom. 167 i det

afseende, att den sträckstöt, som der föreskrifves, utgör en vågrät förändring

af den förhöjda stöten. Jerate detta stycke anföres ett ofullständigt schema för

befälet, upptagande hvad som göres med olika vapen (gevär, lans) på ett, två

och tre led med marsch och pårusning eller på stället, mot angripande fotfolk

eller rytteri — o. a. föreskrifter, som snarare synas vara tillfälliga förslager än
verkliga erfarenheter?
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truppen ställas på flera led, hvoraf två och två samtidigt

agerade med bajonetten mot den framrusande fienden, öfver-

rotarne kunde då göra stötarne med till höger gard.) —
Truppens första öfning häri bör ske rotevis; och den

bör underrättas tydligen att hvarje karl bör föreställa sig, att

fiendens angrepp yttras på den punkt, der han slår i massan.

158. Instruktören bör tillsäga truppen att, om en ka-

vallerist här och der brutit genom någon rote, böra de kar-

lar, som närmast och i tredje ledet slå i luckorna, ofördröjligt

göra höger omvändning och till höger eller venster angripa

den inrusande fienden i ryggen, innan han hinner omsvansa

sin häst.

159. När landtrupp, förföljd af fienden, skall draga

sig tillbaka, och embarquera; kunna serskildta led afvexla ba-

jonettstriden, för att skydda återtåget. Således gör eftersta

ledet under långsam tillbakamarsch bajonettsträckningar och

stötar mot den påträngande fienden, under det andra ledet

skjuter och efter skottet gör samma led likaledes bajonett-

sträckning. Då första ledet kommit ombord eller i båtarne,

börjar det sitt angrepp med eldgevär, sedan de tvenne eftersta

leden till höger och venster i tät flanque-ställning gjort öpp-

ning för de förras eldgevär.

160. Vid en embarquering, debarquering: sedan dechar-

gen skett, är säkrast att truppen rotevis begagnar bajonetten;

vid äntring deremot beror det af de fiendlliga skeppens höjd,

om truppen skall bruka hög eller låg förkortad gardrörelse.

161

.

Pikens och Anlerbilans rörelser äro : *)

ja högt.

jb lågt.

*) Uf.ff.s anm. Likasom om Lansen är tex(en till denna del af förslaget

mest förskingrad, (hvaiför här blott detta schema anföres), h vilket synes bekräfta

det påstSende att L. ej ansåg äuterbilan vara tjenlig till något försvar. Angående

piktn synes Förf., dermed mena något annat än den vanliga, som närmast mot-

svarar bajonetigeväret; ty i Gynin. Grund. 4:de afdeln. menas tydligen elt en-

handsvapen (för ryttaren), här åter ett huggvapen, således troligen den gamla

hillebarden, med både yxa och spets och hake, som förr brukades vid flottan.

De flesta här omtalade ruraförändringar äro verkliga »språng.» Derefter före-
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Hugg

Afböjning
j
b

utåt.

inåt.

tvärs.

utåt.

inåt.

tvärs.

Efter föregående gymnastik enligt dagtabellerna fördelas

rörelser med pik och bila i följande tabeller:

A) ulan rum/örändring.

1) ett led på dubbelt afstånd (mellan rolarna).

2) 2:ne led på dubbelt afstånd.

3) - _

4)

B) med rumförändring.

i) framåt och tillbaka.

uppåt.

3) nedåt.

162. Instruktören åligger att vid all slags fäktning från

början uppmärksamt tillse soldatens rätta utbildning till har-

monisk kraft. Dertill hörer att gå i en rält bestämd ordning

kommer en lika ofallständig uppsats om exercis, hvarest yrkas båda händernas

bruk i vissa fall. Några strödda anteckningar om olika slag af steg, marscher,

löpning till en del i förening med andra rörelser finnas bland de papper, som
tillhöra förslagets pedagogiska och militära delar (äfvensom till Gymn. Allm.

Grund. 6.te afdeln. 3:dje stycket?) men de utelemnas här (liksom brottning), enär

dessa samma ämnen icke innehålla något obekant, eller som ej numera är både

kortare, tydligare och fullständigare framställdt i de flesta gymnastiska handböcker.

— Derjemte anmärkningar om »teckenrörelser och frontmarsch med handsignaler.»

Utom de fem handlingar, som här meddelas, samt några äldre utkast, som ofvan

äro omnämde, innehålla de efterlemnade papperen förnämligast följande: 1) ett

utkast till »Rörelseläran» (Jfr. slutanmärkningen af utgifvarne till Gymn. Grund.

l:sta upplagan) utgörande nästan blott strödda anteckningar och ofullbordade

uppsatser till mundtiiga föredrag o. s. v. Dertill hör möjligen en »Gymnastik

i machineri» utan början. Jfr. ofvan. 2) En pappersbundt innehållande några

behandlingar, mest för friska, s. k. hemrörelser, äfvensom sjukbeskrifningar från

1820—1833, mest för qvinnor, samt lärarinnans anteckningsbok derom, jemte

en samling af »sned-contourer.» 3) En serskild »Förteckning öfver de gymna-
stiska rörelser, hvaruti Götheborgs studerande ungdom öfvat sig vid Contubernium

från den.. Juli till den .. Augusti 1809» innehåller tillika några korta föreskrif-

ter. Bland redskaper nämnas slätplanka, spännplanka, skottplanka, slagbom,

springbom, tvärbom, puta m. m. 4) Sluteligen skriföfningar om gymnastiska

ämnen af blifvande lärare med anmärkningar af L. — Af det tal, som tidskriften

Iduna 1814 innehåller, har Förf. öfverkorsat en stor del.
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från det enklaste och lättaste småningom till det svårare och

sammansatta. Enhet och samverkan mellan delarnas bruk är

det mål, som gifver concenlrerad kraft. Utan båda sidornas

öfning blir den ej harmonisk. Vapnets egeiiskaper kunna in-

skränka, men ej upphäfva denna fordran; värjans enkla form

gifver således mesta oberoende; och dess förande bör läras med

hvarje hand, ej blott liksiiHgl (mot en fiende, som begagnar

samma hand) utan äfven omaka mot fiendens. Rum, tid, rigtning

och kraft äro blott yttringar af samma grundfenomen, rörelsen.

Angreppet sammanfaller med försvaret för nu brukliga handvapen;

men initiativ och rigtningens räta linia gynna det förra, rum-

mets och kraftens besparing gynna den sednare. Den ställ-

ning, som förenar de flesta möjliga fördelarna till anfall och

försvar. Garden, är derför all fäktnings utgångsställning. Då

grundsatserna för all ärlig fäktning är sjelfförsvar^ måste denna

ställning så bildas, att den afser största möjliga säkerhet; ge-

nom att bereda utgångspunkt för oupphörligt vexlande anfall. —
Försvarets rörelser gå i tvärlinien (diagonalen), men med största

möjliga inskränkning af väg; för att undvika desto större blotta

till fiendens nästföljande angrepp.

i 63. Den räta linien innebär både största kraft och

största hastighet och mesta skydd. Mellan lika stora fäktare

måste stöten derför gå så vågrätt som möjligt; fördelarne af

vinkelstötar äro blott skenbara, emedan de dela kraften, in-

skränka hastigheten, minska betäckningen. Anfallstaflan är

således ej hela fiendens kroppsyta; betäckningen inskränker

den mer eller mindre.

Bröstet och axeln äro i garden mest utsatta för en lika

lång angripares stickvapen, äfven hufvudet under utfall för ri-

poststötar; men handen utsättes vida mera för huggvapnet, som

verkar i periferien, således äfven åt hufvudet (och sidorna)

synnerligen om angriparen är betydligt längre, då äfven stick-

vapnets förflyttningar (coupéer) blifva farligare^ om man låter

honom sjelf välja afståndet. — — —
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Redan hos Greker och Romare var gymnastik i högt

anseende icke blott såsom annan skön konst utan äfven, och

det isynnerhet, såsom en af Medicinens fundamentalläror*).

Man insåg redan då, att ett hufvudvilkor för en organisk

kropps fortfarande bestånd är rörelse: Man erkänner väl äfven

ännu samma sanning; men om man fordom förstod att till-

lämpa den till utvecklande och fullkommande af organismens

krafter och förmögenheter, samt regulerande af dess sjukligt

förstämda actioner, så har man i nyare tider till större delen

förglömt, förlorat eller missförstått denna de gamles kunskap.

Under den Grekiska medicinens högsta utbildning var den

medicala gymnastiken i sitt högsta flor, men tidigt blef blom-

man maskstungen; och Athleterna gåfvo dess utveckling en

falsk rigtning; och när efter vetenskapernas förfall, medicinen

ånyo började forma sig till vetenskap, uppkom liktidigt Chemi-

atrien, som snart ensam dominerade all medicinsk behandling.

Dess välde blef småningom så mägtigt, att till och med det

förflutna seklets iatromalhematiska skola måst uteslutande an-

vända en chemisk behandling, fastän under en ensidigt me-

kanisk åsigt af lifvet. Om man sålunda å ena sidan måste

gilla en författares*) uttryck om Galenus, att han för ensi-

digt fästade sig vid organismens mekaniska förhållanden, så

'( Utg:s anm. Denna skrifvelse tillkom 1830 på följande sätt: L. önskade

fästa läkares uppmärksanohet vid Gymnastikens läkedomsförmåga, men hade inga

lockande förmåner att erbjuda vid Central-institutet. Jfr. Gymu. Grund., anm. 38.

Närmare slutet af sin lefnad lyckades han dock så vida deri, att trenne unga läkare

(André, Liedbeck, Sondén) begagnade institutets undervisning, och sedan Miare lön

deltogo såsom lärare i dess verksamhet, den sistnämde i flera år. Denna uppsats,

i hvars affattande D:r Sondén haft en verksam del, på uppmaning dertill af L.,

meddelades den då nyligen i Upsala utnämde medicinge-Professorn J. Hwasser,

hvilken gillade förslagets allmänna syfte, men likväl betviflade tjenligheten af

att ålägga blifvande läkare att lära gymnastik; på den grund att deras lärotid

vore redan för lång, deras läroämnen fÖr vidlyftiga dessutom. Dermed förföll detta

förslag i sin upprinnelse.

*) Kieser. System der Medicin.



748

har å andra sidan sedermera medicinens utveckling ute-

slutande blifvit rigtad åt dess kemiska. Det kan likväl vara

mycket tvifvel underkastadt, huruvida de hafva rätt, hvilka be-

skylla Galenus, alt ff)r mycket hafva fästat sig vid organis-

mens mekaniska förhållanden, emedan de sjelfva, uppammade

i Chemiatrikernas skola, ej fattat den mekaniska behandlin-

gens betydelse. Den dynamiska förmedlaren mellan dessa båda

förhållanden har man theoretiskt erkändt, under det man för

detta erkännande anfört en traditionel, historisk erfarenhet;

men den medicinska praktiken har dock, nästan uteslutande

all rationellare mekanisk behandling, samlat alla sina bemö-

danden å de kemiska medlens förhållanden till menniskoor-

ganismen.

Det enda reella minne, vi ännu ägde qvar efter den äkta

latromekaniken, inneslutes praktiskt i åtskilliga Ghirurgiens

manipulationer. Som nu Chirurgie och Medicin med afseende

å deras inre betydelse ej kunna åtskiljas (fastän hvardera

för en allsidigare bearbetning fordra odelad sin man), så må-

ste ock kunskap om båda föregå all mångsidigare initiation i

läkarekonsten. Först derefter beror det på den enskilte lä-

karens fallenhet, åt hvad håll han vill eller kan egna sitt

individuella bemödande; men hvar och en måste dock veta

när och hvarest behofvet och nöden påkalla andra naturkraf-

ters förmedlande inverkan, eller när organismen skall vara sin

egen sjelfhjelpare. Erfarenheten har visat, att det sednare

icke kan ske annorlunda än under vissa vilkor. Derföre an-

befalla ock läkarne under convalescensen bland annat frisk

luft och lindrig rörelse. Tydligt är emedlertid, att det icke

bör kunna vara likgiltigt, hvad slags rörelse, som lindrigt

användes: om convalescenten skall röra sig sjelf, eller om

han skall röras af andra krafter än sina egna, hvilken kropps-

del företrädesvis skall röras, huru detta för tillfället lämpligast

bör ske m. m. Allt sådant beror ytterst af sjukdomens och

tillfriskningens förhållanden.

Medicinen är den del af naturforskningen, hvars sträf-

vande utgår till det målet att uppdaga lagarne eller yttersta

lagen derför, eller med andra ord, att finna lagarna för or-



749

ganismen i sina relatifva förhållanden lill sig sjelj (såsom helsa

och sjukdom) och till den yttre naturen, samt dessas combi-

nationer med hvarandra. I mekaniskt hänseende fäster 'sig

orthopedien, verkställd med döda machiner hufvudsakligen till

det andra af föregående momenter, hvaremot gymnastiken för-

nämligast fäster sig vid det första, hvartill också Fransmännens

nyare orlhopedie med oscillatoriska rörelse-machiner, gör en

öfvergång, som mera än deras föregångares långsamma och

uthållande extensioner närmar sig till någon likhet med vita-

litetens fenomener. Om åter å ena sidan ej får nekas, att

hos oss under de sednare åren den del af gymnastiken, som

syftar på redan friska menniskors ytterligare helso-ntveckling,

tilldragit sig förljent uppmärksamhet, ocli redan hunnit ett

stort steg till allmänhetens förtroende och till sann utbildning;

så borde man å andra sidan icke heller vilja bestrida, att

gymnastiken, såsom medel i läkarens hand till sjukdomars

botande, hos oss varit nästan okänd eller obegagnad och hos

utlänningen ej med nog vetenskaplighet utförd. De läkare,

som insett nyttan af och användt mekanisk (gymnaslisk) be-

handling hafva merändels stannat vid alltför generella åsigter,

hvarigenom deras förfarande blifvit ensidigt, följaktligen verkan

inskränkt, tillfällig och föga genomgripande. Bevis härpå lemna

tillräckligt de i praktiken vanliga ordinationerna af kroppsrö-

relse: ridning, åkning, simning, sågning, billardspelning etc.,

hvarigenom antingen en så allmänt ingripande verkan upp-

kommer, att den endast för en frisk (till alla delar harmo-

niskt utbildad) kropp, kunnat blifva oskadliga, eller ock en så

inskränkt och ensidig inverkan träffar vissa organer, att deri-

genom blott ofullständigt bidrages till helsans återställande.

Såsom I allmänhet för friska nyttiga kroppsrörelser varda dessa

öfningar förordnade; men ehuru sann, innehåller denna så all-

männa sats om gymnastikens nytta, blott första indication för

dess användning, men ingen princip för denna användning

och alldeles inga konstreglor. Gymnastikens mål är icke hlott

hela organismens, utan ock hvarje serskildt organs harmoniska

utbildning, organismen eller organet må vara friskt eller af

sjukdom angripet. Gymnastikens värde såsom medel i läka-
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rens hand kan således ej betviflas, sålänge det är en sanning,

att allt organiskt lif är till; och beror af dessa tre ursprung-

liga beting neml : Kemiska, Dynamiska och Mekaniska krafter,

hvilka hvar för sig bana en väg att på organismen inverka.

Ett fjerde sätt att på organismen inveika gifves icke, och af

de nämde saknar det mekaniska hittills vetenskaplighet, och

såmedelst äfven den äkta allmännare praktiska bearbetning,

hvars fordran torde rättfärdiga ett förslag om beredande af

tillfälle för unga läkares utbildning i denna del af medicinen.

En af sin tids störste läkare Reil uttalade väl generelt gym-

nastikens idé*); men dess speciella utveckling är vorden åsido-

satt, och sålunda är ännu föga bruk deraf gjordt. Såsom hjelp-

vetenskap skall anatomien föga båta medicinen, förr än den

för läkaren får dels mera lefvande användningsart, dels vid-

sträcktare betydelse än akiurgiska operationer och liköppningar.

Chirurgiska manipulationer, sådana Chirurgien redan anbefaller

t. ex vid reduktion af bråck, reponerande af friska och in-

vetererade luxationer böra väl ej vara så plågsamma; men

ofta äro de ändock af permanentare och mera välgörande

verkningar för den sjuke. Medelst utvecklingen genom kropps-

öfningar vinner äfven Chirurgen vana att behandla sjuka och

bättre handlag för dylika manipulationer. Redan detta är till-

räckligt, att gifva gymnastiken en generel recommendation för

unge, ovana, uppväxande läkare, men ej nog härmed:

Liksom det kemiska medlet endast medelst assimilation

med den lefvande materien omstämmer dess functioner och

dymedelst sätter organismen eller organerna uti ett omändradt

förhållande, så omändrar gymnastiken de djuriska organerna

i likhet med en evolution, och sätter dem såmedelst i en

annan dynamisk stämning. I förra fallet sker sålunda den

dynamiska omstämningen förmedelst assimilationen, i sednare

medelst evolution. Liksom vidare de starkaste kemiska läke-

medel, gifna i stor dosis, antingen blifva uttömningsmedel eller

gifter, så döda äfven de starkaste rörelser, såvida ej muskel-

reactioner eller uttömningar genom svett, urin, och tarmex-

*) Ueber die Lebenskraft Arch fur die Physiol. 1 B. 1. h.
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cretioner motverka sådant. Att känna de allmänna lagarna

för all medicinsk åtgärd är ändock den sanne läkarens pligt,

om än han icke medhinner att konstmässigt utöfva allt, hvad

medicinen i sin idé innefattar. Fastän också gymnastiken

liksom Chirurgien ytterst grundar sig på anatomiska och phy-

siologiska kunskaper, innefattar den äfven derjemte i sig sjelf

egna mera sjelfsländiga utvecklingar, hvilka endast genom en

egen deråt egnad trägen och fördomsfri forskning och gym-

nastiska experimenter kunna uppdagas och bekräftas. På så-

dant sätt bearbetad blir gymnastiken en vidlyftig kunskaps-

gren, som fuidrar egna studier; men också endast på sådant

sätt blir den en del, af hvad Chirurgien är i sin total-idé, ett

medel att på mekanisk väg beherrska organismen.

I sammanhang härmed anföra vi, att den visat sig verksam

äfven vid sjukdomar, som företrädesvis afficiera viljans organer,

eller som bero på fördröjd utveckling; sålunda i vanlig hypo-

chondri, och vissa andra sinnessjukdomar, och vår tids scro-

phulösa anlag. Haemorrhoidalsjukdomens anlag gör den lin-

drigare, häfver dem ofta för längre tid, och botar det radi-

ealt, då sjukdomen är ung, ej ärftelig och icke underhålles af

motstridiga dietförhållanden. Gamla giktsjuka har man ofta

sett återställas under hudaffjällning eller t. o. m. hudutslag,

som sedan längre tider försvunnit från huden.

Dessa allmänligare erfarenheter, sammanhängande med

den öfriga medicinens utveckling fordra en mångsidigare forsk-

ning. Men denna kan icke egentligen ingå i bildningen af

någon annan samhällsklass än läkarnes. Endast genom dem
kan gymnastiken bringas till en samhällslifvet genomgripande

helhet, och endast som sådan kan den åter ännu en gång

framträda i en slags likhet, med hvad den var för forntidens

tänkade läkare. Väl äro vi okunnige om det speciela af de

gamles sätt att mekaniskt behandla olika sjukdomar; men om
vi än kände det. skulle det måhända icke passa för vår tid,

och det måtte icke heller vara omöjligt att bringa den till

harmoni med vår tids rådande medicin?
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Då befrämjandet af en så vigtig angelägenhet är i fråga,

vågar jag ej ensamt åberopa min trägna mångåriga erfarenhet.

Ämnets svårighet fordrar både fleras bekräftelser, mera allmän

granskning, och ett allsidigare bedömande, likväl med bestämdt

hänseende till den specifika skillnad, som är emellan aclifoch

passif rörelse, mellon rörelse för friska och de svagaste sjuk-

lingar, och med betraktande deraf, att rörelseformernas mång-

falld tillåta en oändlighet af rörelser. Allt detta kan endast

förväntas af Rikets medicinska Facuketer, hvilka på en gång

med sin lärdom omfatta forntidens traditionella kunskap och

med sina ständigt uppväxande friska germinationer kunna fac-

tiskt befordra gymnastiken, sådan den i vår tid bör framträda

i förening med den öfriga medicinen.

De missbruk, hvilka gymnastiken i okunniges händer

kan vålla, göra detta för framtida utöfningen lika nödvändigt,

som frändskapen emellan medicin och äkta gymnastik är na-

turlig. Redan är väl påbjudet att läroverken skola hafva

gymnastik; och serskilta gymnastiklärare utbildas för detta

ändamål vid härvarande Gymnastiska Central-Institut — —
men då dessa lärlingar ej äga förberedande kunskaper, och

deras yrken i öjrigl ej heller sätter dem i jemn beröring med

lifsfenomenens observerande; så är ej underligt, om de ej

kunna blifva annat än exercitie-mästare, hvilka till läkare-

konsten stå uti intet annat förhållande än apothekare, hvilka

sednare också derföre subordinera läkarnes uppsigt och con-

troll. Vid Regementena hafva ändock dessa gymnastik-lärare

motsvarat sitt ändamål, vid läroverken mindre; dels emedan

subjecterna här äro stadda i en ojemnare kroppslig utbildning;

dels emedan det andliga utvecklingsmedlet ambitionen verkar

hos ungdomen en öfverdrifven täflan, hvars förnuftiga mode-

rerande kräfver en högre bildning hos läraren. På samma

sätt borde ock småningom gymnastiken, hvilken nu liksom all

medicinsk utöfning, är öfverlåten åt det enskildta sjelfvåldets

och lättsinnets godtyckliga brukande eller missbrukande, under-

ordnas läkares uppsigt och medicinalpolisen.

I andra länder gör man stora uppoffringar för dem, som

egna sina studier åt medicinen, såsom det svåraste och otacksam-
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maste af alla yrken. Hos oss åter har man stannat vid att

af dem fordra kunskaper, utan att bidraga med medel för

deras anskafTande. Derför är ej meningen att gymnastikens

närmare studerande ännu skall fordras af någon, såsom vilkor

för Doktorsgraden*); utan meningen är, att de unga läkare,

som önska kännedom om saken måtte beredas tillfälle och

understöd dertill, utan att de öfriga må betungas med någon

ovilkorlig tjenstgöringsskyldighet, då den medicinska lärokursen

redan till sitt omfång är en af de vidlyftigaste, och tillika den

kostsammaste och längsta. Ingenting synes derföre mer i sin

ordning, än att understödja hvarje bemödande härtill.

Till detta ändamål har jag i underdånighet hos Hans

Kongl. Maj:st vågat anhålla om ett anslag af 1000 R:dr B:co,

som borde fördelas uti fyra medical-gymnastiska stipendier,

hvaraf två, hvardera bestående af 200 R:dr B:co borde anslås åt

medicinae Candidater, samt två större, hvardera af 300 R:dr R:co

åt medicinae Licentiater eller Doktorer. Ansökningar till dessa

anslag borde ske hos Rikets Medicinska Faculteter, som hvar-

dera borde hafva rättighet, att till stipendiater årligen utnämna

en Candidat och en Licentiat eller Doktor; hvilka sedan skulle

åligga att ijenstgöra vid Gymnastiska Institutet i Stockholm

under det år, då de njöto gymnastiskt stipendium.

Förhållandet dervid vore kanske lämpligast följande:

Medicinae Candidater, som vanligen tjenstgöra vid Seraphimer-

Lazarettet, hafva såsom andra medicinens idkare alltid haft

fri rättighet att begagna gymnastiken härstädes; men denna

rättighet förvandlades till skyldighet i samma stund, någon er-

håller Facultetens utnämning ti!l erhållande af ett gymnastik-

stipendium. Detta bör ej längre kunna bibehållas än ett år;

men om stipendiaten dessförinnan ville lemna inrättningen,

borde det stå honom fritt; och då borde Faculteten hafva rätt,

att i den afgångnes ställe utnämna en annan; men omsådan

utnämning icke skedde inom ett löpande, fjerdedels år, borde

gymnastik-föreståndaren äga fritt att utbetala stipendiet åt

*) Utg:s anm. Här bör kanske erinras, att dR detta skrefs, hade ingen lag

ålagt läkare, att genom särskild besigtning af skolungdomen afgöra, om och huru

gymnastik må begagnas för hvarje gosse eller yngling vid allmänna läroverk, o. s. v.

Ung. 111. 48
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någon medicinse studiosus, om sådan under tiden sökt underbygga

sig vid gymnastik- inrättningen. Samma borde gälla för be-

sättandet af de större stipendierna, hvartill likväl alltid de borde

hafva företräde, som förut innehaft det mindre anslaget, syn-

nerligast om de ett helt år redan vid Central-Institutet prakti-

serat. Kunde sedermera efter två års jemn handläggning och

öfning, Central-Institutet tillegna sig någon så utbildad, vid

någondera Faculteten utexaminerad läkare, så vore sådant en

serskild sak; men de fyra ordinära anslagen borde ändock

alltid förblifva ambulatoriska, för att såmedelst sprida saken

inom landet. Utom dess allmängörande på detta sätt gagnar

ett skrifvet arbete öfver gymnastiken till föga. När medikala

gymnastiken dör som handdng; kan den ej uppväckas med

ord, äfven om de skulle utgå från regeringen. Den pedago-

giska och militära gymnastiken skall åter, utan öfverinseende

af medicinalstyrelsen, snart förfalla eller urarta till AthJetism

0. d., och såmedelst mer skada än gagna samhället.

, Till ännu mera uppmuntran af gymnastikens medikala

tendenSf,; -borde derföre till läkare-befattningar vid läroverken

företräde! och tjensteberäkning lemnas dem, som härstädes ar-

betat i och; för gymnastiken. — — —



OM

BAJONEIT-FAKTNING.
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Tal

om

Bajonett-Fäktning.
(med nuvarande vapenmodell).

1:o. Gevärspipan bör icke vändas utåt*) i gardstälU

ning, i stöt eller parad; skalen derlill aro: a) soldaten bör

så föra silt vapen, att äfven detta så mycket möjligt ar, skyddas

mot fiendens angrepp. Om gevarspipan vandes utåt, blott-

ställes både den ocli hanen, derest fienden med sabel eller

lans angriper dessa delar, eller ock med sitt gevär i förkor-

tadt afstånd slår det undan (batterar). b) Soldatens gevär är

bättre skyddadt för dessa angrepp, om han vänder laddstocken

mot fiendens vapen; ty denna är rörlig och ett starkt angrepp

på densamma kan icke verka på pipan, icke ens synnerligen

mycket på laddstocken, emedan de båda hafva stocken emellan

sig (vidare härom i 4;de mom, b) c) Då man vet med

hvad obetydlig kraft en gevärspipa rigtas vid faktoriet, kan man

icke tvifla på att sabelhugg eller lansslag kunna förderfva

densamma. — I öfrigt må den okunnige på gevärspipan göra

ett försök med terz- eller qvarthugg och sedan repetera det-

samma på laddstocken. — Den förra blifver stundom obruk-

bar, den sednare oftast icke ens fastsittande.

2:o. Man invänder, att den vinkel, som bajonetthalsen

bildar, om gardställningen tages med pipan uppåt, gör att

*) Utg:s anm. Åt sammanhaDget synes att »ntåt» bör betyda den sida, som
bakre fotens spets utvisar, liksom i Baj.-Regl. 1836. Såsom slutorden upplyser

har denna afhandling blifvit föredragen vid en »inspektion» af d. v. Krigsaka-

demiens kroppsöfningar, någon tid efter författarens afsked från lärarebefattningen

derstädes. Då olika »bajonetteringsmethoder», afvikande från L:s småningom
uppstodo äfven i utlandet efter de stora krigen, och då efter år 1830 alla andra

fastlandets härar antagit gevärsfåktning, upptogs här sluteligen frågan om dessa

olika methoders värde och förmåga att på kortaste tid och enklaste sätt lära

soldaten de nödvändigaste rörelserna till angrepp och försvar. — Liksom de

flesta anmärkningar i Baj -Regi. utgör detta tal ett försvar af författarens fäkt-

method och ett svar på anmärkningar, som den ådragit sig. Jfr. nedan Förfls

»Aforismer.»
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spelsen förfelar linien; då tvärtom halsvinklen försvinner, cm
gevärspipan vändes utåt. Men detta förhåller sig snarare

tvärtom; ty a) gör kolfvens vinkel det nödvändigt, alt föra ge-

väret utåt gardsidan, så mycket, att kolfvens rörelser framåt och

tillbaka ej hindras af höften; och denna sidnrörelse tvingar hajo-

nettspetsen ur den räta linien, som är mellan soldaten och hans

motståndare; b) ligger bajonetthalsens vinkel så nära till vapnets

spets, alt den förändrar den räta anfallslinien obetydligt, i för-

hållande till den förändring, som å densamma beverkas af

kollvens vinkef när pipan vändes utåt; ty på ett större soldat-

gevär är afståndet emellan kolf och spets tre gånger längre

än från bajonettens hals till dess spets, c) För alt få bajo-

nettspetsen in i anfallslinien, då gardställning göres med pipan

utåt, blir det således nödvändigt att föra främre armen längs

utåt gardsidan; och denna häfstång är emot armens muskel-

byggnad, hvars högsta kraft icke sträcker sig utöfver den

symmetriska halldel af kroppen, vid hvilken armen är fästad.

— d) Hvad angår afståndet till fienden, i hvardera af för-

berörda olika gardställningar, så måste detsamma, på grund

af ofvannämde vinklars afslånd från spetsen, vara något kor-

tare, när gevärspipan är uppåt vänd, än när den vetter utåt;

ty uti den triangel, som i senare fallet bildas af gevärets rigt-

ning, och dess genom handens utförande ökade afslånd från

den vapenförandes sida, och den räta anfallslinien, blifver både

hypotenusan och basen förlängd. Också heter det i de ut-

ländska Bajonett-reglementena, hvars gard är med pipan utåt

vänd, att geväret kommer att falla något tvärs öfver åt sol-

datens venstra sida. — e) Hvad angår den verkliga kraften

i dessa ol ka gardställningar. och de derifrån utgående rörelser,

är del begripligt, att då ställningen med gevärspipan utåt for-

drar, det en häfstång i båda armarne skall bildas till sidan,

är drnna kraft mindre, än då pipan är uppåt vänd, ty i sed-

nare fallet verkar kroppen närmare inom sin egen muskelsfer.

— Man tror alt soldaten är stark om handleden vinklas utåt;

men detta är origtigt; ty handledens kraft är störst, när hand-

lofven är nedåt (i half pronation) och minst då åen uppåt

(i supinationj; ehuru mycken öfning något kan afhjelpa detta
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naturhinder, f) Att rörelsens hastighet och säherhet i förra

ställningen (?) minskas, är lättfattligt; ty dessa stå alltid i jemlikt

förhållande till kraften; således fordras äfven en längre öfnings-

tid för att öfvervinna dessa naturhinder. Ju mera muskelkraf-

ten concentreras, desto större blir densamma. All svaghet

i menniskokroppen yttrar sig genom excentricitet, och denna

erkänner ingen bestämd gräns, och framter således ingen sann

form för rörelsen. — Muskel-lagen bestämmer denna form

såväl i fäktning, ridning. som i det mekaniska utförandet af

musik, teckning o. s v. Förbiser man denna begränsning; nekar

man antingen nödvändigheten af instruktion, eller vill man fÖr

mennisko-organismen gifva andra lagar, än Skaparen gifvit. —
3;o. Geväret, säger man^ tyckes sjelj falla så lätt i

gardsläIlning med pipan utåt vänd, —
Om detta skulle afgöra gardställningen, borde alla vapen-

rörelser beräknas derefter. — Finnes i hela det nuvarande

Exercisreglementet elt enda handgrepp med denna rörelseform?

H vårföre gör man tilGanlall-gevär med pipan uppåt vänd,

om ej derföre, att soldaten med mer svårighet uthärdar att föra

sitt gevär utom anfallslinien
;
och handgreppet göres äf-

venledes i samma ställning. Gevär-angrepp inskränkas ju till

skott eller stöt, men båda måste syfta åt samma anfallspunkt

på fiendens kropp, om de skola träffa säkert. I öfrigl tyckes

väl geväret vara lätt, då det får falla i handen med pipan

utåt vänd, men detta förnimmes blott, då den främre arm-

hågen ännu är rätvinklig. När denna arm sedermera skulle

i gardställningen föras ut till sidan, blifver dess styrka för-

minskad, och således geväret mera tryckande, och förmågan

att länge uthålla dymedelst förminskad — (se 2:dra § mom.

å). Att endast rådfråga känslan af en rörelse, när man skall

afgöra dennes rigtighet, är ofta ytterst förvillande — om hvarje

soldat finge marschera efter sin känsla d. v. s. såsom han

vänt sig vid att gå, förrän han lärt balance-marschen o, a.,

då skulle ett led marschera som en rusig bröllopsskara på

bondlandet.

4;o. Bajonetthalsen hindrar rörelserna^ om pipan vän-

des uppåty säger man.
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Detta är en olägenhet, men lika såväl för den anfallande

som för motståndaren, äfven om de stå i alldeles olika garder

— men det beror ju på den anfallande att välja blott sådana

rörelser, som han kan göra? Handlar han annorlunda, är han

orätt instruerad.

Utom alla dessa skäl för gardställningen med pipan tippåt

vänd linnas äfven dessa: a) att soldalen på förhand känner

densamma; emedan han lärt göra til/~anfall-gevär, som är

enahanda med förenämnde gard, blott spetsen brytes något

uppåt — ställningen till generalsalfva enl. Jägare-Reghtets är all-

deles lika med gardställningen, då pipan vändes vppål. b) Att

soldaten kan strax lära att flytta geväret från en sida till

en annan, såväl öfver, som under fiendens vapen (degagera),

hvilket gör, att han alltid kan intaga den sida af fiendens

vapen, hvilken han finner fördelagtigast för sig sjelf, och är

således mindre beroende af fiendens gardställning och rörelser,

c) Att paraderne kunna ske med största hastighet, då främre

handen brukas till pivot och den bortre till styrhand, dj Att

soldaten utan vidlyftig rörelse har full styrka att slå undan

sin fiendes vapen (battera).

5:o. Man bestrider att soldaten bör lära sig gardsläll-

ningen både till höger och till venster: visserligen bör soldaten

icke börja med att ombyta gardställning; men han måste öfvas

äfven till venster af följande skäl; a) att han i en melée och

således mot en infanterist med värja eller sabel, samt vid

andra lokala hinder lätt kommer i trångmål, om han endast

fått öfning till höger, oaktadt han förslår alt göra vändningar

åt båda sidor (volter). b) Att han mot en kavallerist ofta

behöfver vexla anfallssätt. c) Att öfningarne till ömse sidor

gifva honom mera jemn kroppslig utbildning, d) Då hand-

greppen enligt Regklet i viss mon göra soldaten lika färdig i

att nyttja venster som höger hand, så äro bajonettrörelserna

lätt lärda för båda händerna, om man också skulle fordra, att

ombyte af gardställningen redan upptages i första öfningsliden.

6;o Man tvistar äfven, huruvida soldaten bör förena

utlall med alla sina stötar; men rigtiga utfall äro hvarken

gagneliga eller möjliga med bajonetten; och här är icke fråga
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om origtiga rörelser; ty dessa gagna mera den angripne än

angriparen. — a) Man måste skilja mellan de punkter, som

utgöra basen för kroppen i hvarje rörelse, och dem, hvarifrån,

vapnet utgår i angreppet. Dessa båda punkter måste harmoniskt

samverka: för att göra ett rigtigt utfall, så att karlen icke

äfventyrar att halka eller »klyfva sig» på ojemn mark, och

så alt han genom sitt utfall kommer fienden närmare, måste

han så falla ut, alt hans båda ben äro paralella, och hans

fot, knä, höft, bål och hufvud falla i samma plan — min-

sta sten, håla, tufva ja äfven våt gräsvall kunde för en mindre

öfvad annars bereda en svår förslräckning, bråck o. m. d.,

oberäknadt det, att han med ett origligt utfall blottar sig sjelf

för fiendens stöt, och fjermar sig från utfallspunklen på dess

kropp, b) För att lära göra denna rörelse rigtigt åtgår vida

mera tid, än hvad som behöfves till hela den ölriga bajonett-

fäktningen. c) Den i ett rigtigt utfall öfverlutande kroppens

tyngd, förenad rned vapnets hela häfslång, gör utfallet föga

användbart på oländig mark; — och derest hålen icke öf-

verflyttas fullt fram, så att tyngden hvilar på den främre

foten, utan dragés tillbaka, är karlens närmande till fienden

icke det ringaste betydligare, än om han utan utfall endast

starkt böjer sitt främre knä fram öfver den från tåspetsen

gående lodråta linien. dj Om ett utfall skall ske, så att karlen

både må vara säker på sina ben, och kunna närma sig till fien-

den, måste således rörelsen sträfva i tvenne rigtningar, neml.

1. till den punkt, hvarpå kroppens basis skall falla och 2,

till den punkt af fienden, på hvilken vapnet skall verka — båda

rörelserna i ett och samma ögonblick, om de icke skola upp-

häfva hvarandra. Alt på några få dagar lära vår soldat delta,

vore för mycket begärt, hälst utfall äfven med det lättaste

handvapen är den svåraste af alla rörelser — och äfven en

mera utbildad menniska behöfver år för att lära göra det

rätt d. V. s„ utan att bero af lokala obeqvämligheter. e) Ef-

ter ett utfall är karlen i återtagandet af sin gardställning, så

svag (osäker) att han icke kan parera fiendens eflerstöt, i

synnerhet om denna löper inpå honom; ty han måste då sam-
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tidigt röra kropp och vapen, hvardera i olika rigtningar, neml.

1) i räta linien, medelst tillbakadragandet af hela kroppen

och vapnets tyngd, och 2) i diagonalen, medelst den parad,

han skall göra mot fiendens efterstöt. f) Att utfall endast

är användbart, när fienden står på fullt afstånd från soldaten.

I tät melée, eller då en fiende med sabel rusar på honom, och i

strid emot mera än en fiende, sanil på en utför sluttande mark

är utfall alldeles oanvändbart; således i de flesta fall icke af

nöden, alt ko.^ta lärotid derpå. Man säger att »hvarje bonde

gör utfall, när han rusar mot fienden»; men man besinnar

icke att detta utfall vanligen sker så, att han sjelf ränner

fiendens spets i sig, om denne i detsamma antingen af list

eller i tanke att sjelf anfalla, med sträckt arm rigtar sitt vapen

mot honom. För den som mycket fäktat med florett på slätt

golf i lätt beklädnad m. m. torde utfall med bajonett synas

mindre svårt — må de derföre använda det; men här är

frågan blott om möjligheten, att lära soldaten inom mycket

kort lid göra utfall, så att han kan begagna det på öppna

fältet, utan att göra sig sjelf skada på oländig mark, oaktadt

han bär en tung packning, en tung hufvudbonad och ett kraft-

ansträngande vapen, såsom nu är fallet. Om utfall vore nöd-

vändigt kunde rörelsen till-aniall-gevär icke hafva någon

verkan, icke någon förnuftig mening.

7:o. Häremot invänder man alt karlens stöt icke kan

intränga i fiendens kropp, nämligen utan utfall: men man

betänker icke, att det just är sista steget i marschen med

till-anfall-gevär, som är mträngningsmomentet, och att karlen

med ett enda steg framåt (halfpassad) samt öfverböjdt knä

närmar sig lika mycket till fienden som vid ett utfall. — Om
första momentet är rätt taget, göres ett steg fortare än ett

utfall; ty kraften delas i förra fallet i tvenne rigtningar (se

§ 6 mom. d) — Gör soldaten två steg (helpassad), då är han

redan mycket närmare, än som behöfves. Denna rörelse har

soldaten redan i rekrylskolan lärt, genom säkerhet i marschen.

Skillnaden dervid är blott: a) att kroppen icke gör full front

till fionden, utan i det närmaste bibehåller gardslällningen, b)

att icke alltid den venstra foten röres först, utan alltid den
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som är borterst, när rörelsen är framåt, c) att stegets längd

7'ätlas e.fler afslåndel till fienden, d) att kniina icke hållas stela

och styfva, som vid exercis-marsch. — Härtill kommer att

ben och knän äfven flyttas och vinklas, alltsom marken fordrar.

Vid utfall deremot måste benen vara paralella, om det skall

ske säkert fv. 6 mom. a).

8;o. Man gör vidare det inkastet, att det icke är möj^

ligt för soldaters, att med sm stöt nä fienden, om han icke

alltid använder kaststötar mot honom; och man förglömmer,

att om soldaten gör stöten blott med den marsch, som i före-

gående omtalas, hans spets måste komma närmare fienden,

än medelst kaststöt och utfall; ty: a) genom ett verkligt

steg (mod bakre foten) framåt kommer axeln (?) längre fram,

således armen och vapnet, b) Bildar vapnets sträckning en

vågrät linia med (mellan?) anfallspunkten på fienden och sol-

datens axel. hvarest utgångspunkten är för hans sträckning.

Deremot agera arm och hand i vinkel mot kroppen, d. v. s.

uti en lägre och således längre rigtning vid kaststöt med ut-

fall. Dessutom måste kaststöten på grund af kolfvens vinkel

bilda en parabolisk rörelse uti det horisonlela (?) planet. Genom

mycken öfning att stöta på kula öfvervinner väl utlänningen

dessa hinder, likasom jägaren genom öfning blifver säker i sina

bågskolL Men huru skall Svenska soldaten under sin korta

exercistid vinna denna öfning? c) Kaststötar med pipan uppåt

vänd begagnas säkrast på uppåt stigande mark och mot fiender,

som stå på en vall, sitta till häst o. s. v. De böra då likväl

ske utan utfall och blott med öfverböjning af främre knäet samt

bålen, d] Ar kaststöten icke blott i sig sjelf, utan ännu mera

genom dess förening med utfall konstigare än rakstöt med
passad, hvilken soldaten lätt bör kunna lära sig, då han förut

kan utföra reglementets kommando Lägg-an!; ty båda verk-

ställas ungefär på samma sätt, utom det att sträckningens

vågräta linia är vid pass tre tum längre.

9:o. Man säger att hopp bör användas i bajonettfäkt-

ning; men denna rörelse passar icke utan längre öfning för

våra nordbor, med deras af salt och köttföda förtyngda krop-

par, deras tjocka skor och öfriga beklädnad, packning o. s. v.
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Dessutom gör allvaret i deras lynne att de mera älska kraf-

ten än listen.

i Oro. Man påstår att större rörelser böra användas 1

bajonettfäktning, och atl de få ett bättre utseende, om de blifva

stora: men detta är icke rätt; ly: a) liksom den vigligaste

rörelsen med skjutgeväret, den näml. alt sigta rätt, röjer den

minsta ansträngning, så bör äfven bajoneltfäktaren ensamt

röra sig för sin säkerhet skull, och denna fordrar concentra-

tion af hans muskelkraft (se £. § mom. e); b) om soldatens

rörelser falla utom hans muskelsfer, bero hans kropp och

vilja af vapnet, och icke detta af honom. Derföre har man

ock i senare tider omsider sökt att få soldatens handgrepp så

tätt slutna till kroppen som möjligt, e) Att vid soldatens

instruktion göra afseende på det s. k. granna^ är ett små-

sinne, som icke passar den verkliga krigaren; och som blir

brottsligt, när det, för flärdens skull, blottställer menniskolif.

I parad-exercis kan man sälta skimmer, som bedrar hopens

Ögon; men ha]onett[äktnmgen föreställer en rörelse på lif och

död, och der måste allt hafva högsta allvar. Grek och Ro-

mare kände derför icke den förra, och afbildade alltid den

sednare (fäktningen) i deras vapenöfningar. Instruktören måste

troligtvis (?) sjelf förstå, hvad han undervisar. Det är blott det

rigtiga i rörelsen, som kan förstås; granlåten är alltid obegriplig,

fast den förblindar den oförståndige; men för den, som rätt

känner menniskokroppens förhållande till sig sjelf, är det rig-

tiga och sanna det enda vackra, ty deras högre potenser,

sanning och skönhet äro ett.

W.o. Man betviflar att soldaten bör lära sig att pörrem,

med bajonetten af det skäl, att en dylik öfning kunde göra

honom rädd. Detta är detsamma, som att sätta i fråga om

han bör stöta bajonetten i sin fiende; ty anfall och försvar

äro enahanda till sitt syfte. Man anfaller ju sin fiende för

att förekomma sin egen undergång? Om soldaten blott lärt

att parera en enda slöt; får han tilltro till sitt vapen. När

han kastar geväret och flyr, sker det icke blott derföre, alt

han sett kamrater slupa omkring sig, utan derföre alt han tror

det omöjligt för sig att med geväret afböja ett anfall (parera).
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När pröfvas soldatens mod mest: i en slagtning, eller i en hård

långvarig belägring? Och handlar han som belägrad, med undan-

tag af några utfall, hela tiden annorlunda än defensift? Och

hvad är en stormning annat än ett defensift förhållande å den

belägrades sida? — Skjutgevär lär att blott på ö/s/dnc/ mörda

fienden, det minskar i detta afseende soldaten mod, då hajo~

netlen föröker det. Det är blott tre ting, h varpå han bör tro:

sin Gud, sin bärförare och sitt vapen. Anser han det sista

blott som en svekfull stallbroder, då är han redan till hälften

öfvervunnen. Men icke bör soldaten lära sig göra blott så-

dana stötar, som bäst användas på en flyende fiende; ty i så-

dant fall är den fegaste ofta den modigaste, och dettn angrepps-

sätt ger honom icke den sanna tillit, han bör hafva till sitt

vapen; deremot är tillfället att angripa en flyende fiende mera

sällsynt än verklig strid. När soldaten gör sina stötar med

marsch-steg (se 7. §), går han bröslgänges mot sin fiende,

och kan länge uthärda dessa rörelser, utan att tröttna. Hvarken

hans mod eller hans kraft blir derigenom nedstämd. Genom

täta utfall utmattas han strax, och sätter sig likasom under

sin fiende.

12:o. Vidare betviflas att soldaten bör göra andra stötar

än på vanligt ajslånd enligt gevärets längd. Huru ofta kan

det dock ej hända, att han drabbar så nära ihop med sin

fiende, att afståndet dem emellan icke ens är en aln
;
han

bör äfven då med ledighet kunna föra sitt gevär. Vid en

stormning, i en bréche, i en trång gång, eller när fienden med
sabel, värja, pik, yxa, eller annat vapen rusar på honom,

eller om tredje man kommer till, och söker fånga honom o.

s. V., vid alla sådana tillfällen bör soldaten kunna föra sitt

gevär, oaktadt han är blott på ett obetydligt ofstånd från

fienden. Han bör härtill begagna antingen bajonettspetsen

eller gevärskolfven *); men den sednare får icke, såsom van-

ligen sker, brukas till slng^ utan till stöl för panna eller bröst.

I båda fallen vinnes rum medelst en stark uppvinkling i arm-

bågarne, och styrka i slÖlen medelst armarnas kraftfulla ut-

*) Kolfstötar och kortstötar äro ej svårare att iära; än andra; dessatom göra

de öfningarue mera vexlande.
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sträckning. Men, säger rnan, hvarje vilde vet att använda

den farligaste delen af sitt vapen, skall då soldaten icke bruka

den, som är det på hans vapen, neml. spelsen? Hårtill svaras

att sjelfva vilden, när han och fienden drabba tält till-

sammans, lemnar sitt vapen och fångar i honom med blott

armkraft. Sålunda brukar äfven vår soldat sin gevärs-kolf,

när han drabbar tätt tillhopa med fienden, fast hans rörelse

är mindre rigtig, b) Att den farligaste delen af soldatens

vapen är gevärspipan, med hvilken han på afstånd och från

ett bakhåll kan fälla sin fiende; men när delta afstånd blir

förminskadt, så att han icke hinner ladda om igen, då är

bajonelten lians secundära vapen
;
och på samma sätt blifver

kolfven den tredje anfallsdelen af geväret, om afståndet till

fienden är ännu mer förkortadt. Sålunda kan soldaten slåss

med fienden A. på behöfligt afstånd i gardställning med bajo-

nettstötar; men fienden B. kan i samma ögonblick rusa fram

på sidan, väpnad med sabel eller värja, och vilja taga sol-

daten till fånga, och rädda sin kamrat A. Då måste soldaten

med uppvinklade armar vinna rum för sitt vapen, för att gifva

B. en kolfstöt, och i ögonblicket derpå sträcka bajoneltstöten mot

A., om denne icke förut stupat. I en liflig strid är icke tänk-

bart, att soldaten, om han har fullt rum att agera i rigtningen

mot A., äfvenledes skali kunna rätvinkligt mot denna linia

hafva rum att utföra allmännare (?) hajonettanfall mot B. o. s. v.

enligt omskiftande förhållanden. Men den som antager att

soldaten kan stå (?) i rät linia mellan fienderna A. och B. skyd-

dande sig med sin spets mot A. under det han med kolfstöt

angriper B., den måste äfven antaga, att A. icke alls vet till

sig; ty med den minsta beröring vid soldatens bajonetlspets

skall A. sälta både spets och kolf ur anfallslinien, och soldaten

således förfela både kolf och spetsstöt. Jag får här åler upp-

repa, hvad vid särskilta paragrafer blifvit anmärkt, alt alla

rörelser, i min theorie, äro på det närmaste satta i öfverens-

slämmelse med de mest naturliga handgrepp i Exercis-regltiet,

och hvilka svårligen kunna förändras. Sålunda är Gardsläll-

ning nära = till-anfall-gevär; slöten = handgreppet lägg-an;

passad = framåt-marsch; Terz~parad{?) i samma lutning (?)
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med låset inåt, som geväret har uti till-Iaddning-gevär; omhyte

aj gard [rån höger till vensler = Gevärets öfverföring ifrån

till-ladd ning-gevär (för att lägga i patronen); Bajonettgarden

= handgreppet till Generalsalfva (enl. Jägare-Regi.). Armbågens

och handledens ställning i sekunden och doubléen (?) = när

patronen insättes i mynningen.

Såsom föreståndare för det verk, hvarest lärare vid rege-

menten och undervisningsverk skola bildas, har jag ansett det

vara min skyldighet, att åter framlägga min theon för bajo-

nettfäktning inför dem, som oveldigt, utan förut fattade meningar,

vilja egna sina tankar deråt; och jag önskar att de, som icke

förstå eller finna sig öfvertygade af denna framställning, måtte

strängt nagelfara både det theoretiska ocli praktiska af hvad

jag anfört; och jag förklarar härmed högtidligen, alt jag endast

och allenast såsom tjensteman vid Gymnastiska Central-lnsti-

tutet framträdt för det offentliga, och gifver all rättvisa åt de

lärare vid Kongl. Krigsakademien, som så nitiskt bilrädt mig

för bajonettfäktningens införande i vårt land; sedan jag för

mera än trettio år tillbaka flera gånger förgäfves sökt öfvertyga

mina lansmän om dess nödvändighet: — och jag upprepar

här denna förklaring så mycket häldre, som den nuvarande

läraren är, blund de många elever, jag bildat, en af de jå,

som icke tröttnat vid den både mödosamma, och af fördom-

men bestridda, verksamheten. Ännu mera får jag härjemte

förklara, att jag slår i verklig förbindelse hos Kongl Krigs-

akademiens nuvarande Guvernör, utom det band. som ännu

håller mitt hjerla qvar vid Kongl. Akademien, der jag sjelf

infört gymnastik och nuvarande fäktning.

Härmed har jag nu fullgjort den pligt, som Konungens

reglemente ålägger mig såsom gymnastikföreståndare, att äfven

vid detta läroverk tillse gymnastikundervisningen.
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Aforismer *).

1. — Våra Eevärings-möten af några dagar äro mycket

korta, alltför korta. Alla ytterligare förkortningar vore betänk-

liga. Men då Staten ej kan bestå något anslag åt hela natio-

nens krigsbildning; kunde man likväl i brist at bättre, tillgripa

den utvägen att förkorta beväringsraötena med en enda dag,

om den derigenom besparade kostnaden kunde med mera för-

mån användas annorlunda, men till samma ändamål. Jag tror

att denna besparing (af onyttigt utkastade penningar) vore till-

räcklig för att bestrida följande utgifter: 1) Ordnade progres-

siva öfningar utan fasta redskaper, vexlande mellan läsningen, i

*) Utg:s anm: Jemte några spridda anmärkningar, som ej

tillhöra föregående uppsatser, sammanföras här under gemensam
benämning af Aforismer de anteckningar, som befunnos i ett ser-

skildt omslag med denna påskrift (jfr. utgifvarnes slutanmärkning till

l:sta uppl. af Gymn. Allm. Grund.), ehuru de tydligen angå helt

olika gymnastik-frågor vid mycket olika tider af Förl:s verksamhet.

De flesta äro sannolikt anteckningar till mundtliga föredrag vid

Gymn. Centr. Inst. Åtskilliga afse synbarligen några af de me-
nings-olikheter om soldatens utbildning, som längst fortforo mellan

L. och dåvarande sakkunnige, och som synnerligen orsakade ömse-

sidiga svårigheter, då det 1835—36 gällde att efter gemensamma
grundsatser sammanbinda den egentliga »rena exercisen» med fäkt-

ning 0 . a. kroppsöfningar i reglementerna 1836 af den 11 Mars,

d. 9 Maj och den 2 Juni. Härom yttrar L. »Det är otroligt,

hvilken tidspillan, hvilket ändlöst bevisande och upprepande, skrift-

ligen och mundtligen, af de enklaste sanningar är förgäfves med alla

inrotade exercitiemästare, som ej förstå menniskokroppens rörelse-

lagar».
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alla städers och landsbygders skolor, f. ni. och e. m., eller med

de allra enklaste fasta redskap, om församlingens mecänaters

frikostighet tillåter det sednare. 2) Efter kommunions-åldern

om sommaren årligen några öfningar utan fasta redskap, såsom

fria språng, löpning af olika slag, någon äntring, soldatöfningar,

jägar-rörelser, fäktning, simning, det hela efter ordnade tabeller

till förberedning af beväringspligten. — Detta vore åtmin-

stone i nödfall minimum af tid, maximum af möjlig nytta

proportionaliter, och noll af förökade kostnader. Vill man
mera, så bör ett särskildt undervisningsverk, ett institut, an-

läggas till lärares bildande. —
2. För den starke är Balance högsta hvila. Denna hvila

yttrar sig genom alla delars fullkomliga sträfvande till en punkt.

Detta allt utgör, hvad man i gymnastik kallar hvila, oaktadt

rörelsen fortsättes. Många rotatoriska rörelser utgöra äfven en

hvila, hvilket vi se på en karls uthållning med slagan. Lini-

ära rörelsers vinkel-afvexlingar gifva mindre hvila, än de förra,

som vi se hos mejaren. En alldeles ensidig^?) rörelse, såsom

bärning på rygg eller i händerna, tröttar vanligen mest, synner-

igast om bördan öfverflyttas mera till ena sidan än den

andra. — Ingen modell, som stödjer sig vid ett tåg, stång e.

a., för att bibehålla en viss ställning, kan sägas vara i full

hvila. — Den måste då uttrycka en kraft, eller vara misslyckad.

Tvertom, hvarje modell som är i labil jemnvigt på en enda

punkt uttrycker hvila, icke rörelse, enligt de lagar, som

råda för raenniskans frivilliga rumförändringar. Konstnärens

snille kan framtvinga genialiska omöjligheter; men naturen till-

fredsställes endast af sanningen från början till slut.

3. Gymnastiken i anseende till det ethiska: a) Friden med

mig sjelf. b) Friden med andra. — Undvik frestelser; Detta

var ett tänkspråk hos de vise; detta bedja vi i vår allmänna

bön. Den som något känner menniskonatureu, vet huru litet

förmaning, skräck, hot, verka på ynglingen i frestelsens stund.

Det gifves en tidpunkt, då alla menniskonaturens krafter söka

bryta sig fram genom de kroppsliga delarne; då allt är strid,

och en hel revolution föregår inom och utom kroppen; jag

menar utvecklings-]perioden. Då är retbarheten i sin största
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höjd. En kraftyttring finnes i hvar muskel, hvar nerf; pojken

kan ej sitta stilla på en stol, kan icke låta bli att hugga,

skära, slita, rycka i allt, som han öfverkommer. Hade han

icke detta excentriska behof, kunde han alldrig blifva mogen.

Här hjelper ingen ethisk föreskrift, ingen kemisk (?) behandling;

blodets lopp måste jemt afledas från de delar, dit det under

dessa år, vid stillasittande arbete vanligen vill kasta sig.

4. Dygden (den moraliska kraften) är friden med sig sjelf.

Styrkan (den fysiska kraften) är friden med andra. — Båda

äro syskon af samma fader: Llfvet (Gud). Båda falla för

samma mördare: materien. Den lastfulle är i ständigt uppror

mot sitt eget väsen. Den fysiskt svage är trätsjuk, kitslig,

missnöjd, okysk, orolig mot sin omgifning. — Hvar finnes en

mycket stark man, som icke tillika var långsam till vrede?

Sann helsa ger lugn, lugn är frid, och frid med mitt eget väsen-

de gör frid med andra. På detta sätt blir menniskans kropp

helig.

5. Man tillskrifver mig det påstående, att gymnastiken kan

göra dumma pojkar qvicka. Må man upphöra att utan gymna-

stik göra qvicka pojkar dumma och de dumma ännu sämre.

Jag påstår endast att en sann gymnast behöfver både kun-

skaper, konstsinne och moral; att rätt ordnade kroppsöfningar,

hos ungdomen stäfja begäret, öka modet och kraften, bilda

deraf fredlighet, samhällighet och fosterlandskärlek.

6. Blir den harmoni, som gymnastiken kan åstadkomma, full-

komlig? Nej aldrig! Den blir det lika så litet, som något annat

på jorden kan blifva fullkomligt. Hvad är orsaken dertill?

Dels yttre tingens inverkan på menniskokroppen, såsom luft-

streck, födoämnen, klädnadssätt, barnaskötsel, sjukanlag efter

föräldrar, medfödd svaghet o. s. v. Dels menniskans eget oför-

stånd, hennes anlag för läckerhet, osund dryck, passioner, för-

kylningar, lättja, eller öfverdrifvet arbete o. s. v.

7. Likasom man i själens bildning endast söker uttänka,

hennes anlag

^

d. v. s. de krafter, som en gång äro henne medfödda^

utan att kunna hoppas ingifva henne några nya; så börhvarje

individs kropp i sin utveckling endast begagna sitt eget, icke

våga sig öfver den begränsning, som en gång är satt till vil-
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kor för hans personlighet. Alla kunna likaså litet blifva starka

springare, simmare o. s. v., som alla kunna blifva lika stora

vetenskapsmän, konstnärer, handaslöjdare m. m. Men likasom

själens lyten hufvudsakligast böra så långt, möjligt är, häfvas

genom bildning, så böra äfven kroppens genom dess bildning

häfvas, så vidt sig göra låter. Häraf uppstår nödvändigheten,

att vid hvarje kropps gymnastiska utveckling, afseende göres

på dess lyten, att en yngling bör arbeta för sin kropps skull,

icke efter andra kroppars anlag. Derföre blifver allt detta

öfverdådiga hoppande, som hos gymnaster tillställes, ett hinder

för den sanna utvecklingen och ett befordrande af ensidig

skicklighet d. v. s. olikstämmighet. —
Greker och Romare kallade denna konst Gymnastik, Tyskar

kalla den Turnkonst, Fransmän Somascetique. Den kunde på

svenska heta lek\ ty med de äldsta lekarna förstodos just

kroppsöfningar, fäktning, skjutning ni. m., merändels ganska

farliga lekar på den tiden, då hvarje by, hvarje enskild gård hade

sin egen lekvall.

8. Medgifves att en verkligt frisk kropp icke behöfver gym-

nastik; men om med en verklig helsa menas en sann harmoni

i hela organismen, en fullkomlig sammanstämning, mellan det

andliga och kroppsliga i vårt väsende, då kunna vi säga, att

ingen finnes, som icke behöfver gymnastik, åtminstone såsom

bildningsmedel. Hvad äro alla de mekaniska färdigheter, som

vi förskaffa oss, annat än gymnastik, d. v. s. medel att sätta

vår kropp under vår vilja?

9. Nästan alla rörelser hafva någon likhet, åtminstone i bi-

omständigheter, men gymnastisk frändskap hafva endast de, som

i viss mon kunna ersätta hvarandra.

10. Somliga rörelser kunna, utan att urarta, verkställas både

långsamt och hastigt, svagare och starkare, andra äro naturli-

gen långsamma, ännu andra afse hastigaste utförande, somliga

emedan motsatsen är en omöjlighet. Somliga kunna till deras

rhytm svårligen nog tydligt beskrifvas. — Kraften af liktidig

samverkan förvillar lätt omdömet i valet af medlen; ja, den kan

ofta bringa den sökande att glömma sjelfva den ursprungliga

afsigten och målet för hans sträfvanden.
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11. Den som ridit, dansat, fäktat, röner icke verkan af

flera enkla rörelser, men den ovane bondrekryten förnimmer

den. — Konstiga turer och gånglinier äro inbillade redskap.

De äga således ännu mera dessas underordnade egenskap i för-

hållande till kroppen. Man bör således hafva mycken måtta

dermed.

12. Svårligen kan man bestämdt angifva en osviklig skillnad

mellan gymnastiska öfningar och andra rörelser. All rörelse

kan sägas vara nyttig i sig sjelf; men då man ej kan göra allt

möjligt, måste man välja de verksammaste grundformerna,

som erfarenhet tillstyrka, ej slumpvis; ty alla andra kropps-

liga färdigheter, som hafva ett förnuftigt ändamål, grundas på

den pedagogiska gymnastiken., hvilken utgör deras närmaste

samband, och genom denna ytterst på medikal-gymnastiken.^

hvilken ordnar lagarna för all mensklig rörelse; ty utan denna

rot saknar den pedagogiska gymnastiken sin korrektiva natur,

hvarförutan den har föga värde, och ingen sammanhållning.

13. Hvårföre fötterna böra vara rätvinkliga i stående grund-

ställning. 1) De flesta menniskor hafva bland andra fel benä-

genhet att gå något inåt med fötterna (den ena eller båda),

högst få eller snarare ingen det motsatta. Denna benägenhet

bör heldre mot- än medverkas. — 2) De flesta deraf härledda

utgångsställningar, d. ä. sådana, hvilka äro mindre enkla än

denna, förlora sin justesse (t. e. utfallet) om de genom förvärf-

vad vana i grundställningen utföras, såsom man säger, »med

foten invriden». — 3) i motsats till den statiskt olika gången

(i liksidig triangel) bör den stående ställningen hafva större

vinkel, motsvarande de yttersta periferiska sidodelarnes, axlar-

nas, tvärdimension i förhållande till bröstets djup.

Det kan förefalla såsom en småagtig halsstarrighet att så

omständligt förfäkta den rätvinkliga triangeln, mot den liksidiga

eller andra reglementariska föreskrifter. Man ser ganska skickliga

fäktare, som föra fotspetsen innåt både i gard och vid

utfallet; men de bedyra högtidligt, att de ej kunna motstå

denna omedvetna vana, utan att inskränka utfallets hastighet.

Man ser understundom låghalta dansa ganska flinkt. Ofningens

och vanans stora magt, verkar både till ondt och godt. Ja
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sådana kunna vid undervisningen de s. k. metoderna (skolorna)

vara, att de slutligen göra den enklaste uppgift fullkomligen

omöjlig, eller åtminstone att de småningom göra det lätta allt

svårare. Finnes något lättare än att intaga rät fotvinkel?

Derför må man begynna i den rätta början (och rätta felen i

början); derför är ej hvarje regelmässigt och taktmässigt för-

farande en sann inethod.

Så länge man ej följer naturen, skall man evigt vackla

mellan stridiga reglements-föreskrifter. Vid spetsig vinkel skära

fötternas längdlinier hvarandra bakom, d. ä. utom kroppens

egen stödyta, hvilket fel yttrar sig vid vändningar. Att följa

naturen är det enda medlet att afbryta den ständiga krets-

gången af årligt vexlande lån från olika utländska reglemen-

ters föreskrifter. Men med naturen förstås här den allmänna

skönhetslagen, icke individens ovanor, äfven om de skulle till-

höra mängden. Gymnastik rätt uppfattad lär att skilja mellan

dessa motsatser. — Alla reglementen upprepa fingrarna något

höjda^ hvilket är rätt; ty det är ej egentligen föreskriftens

fel, att instruktörerna af bristande gymnastisk insigt följa den

på det afvoga sätt, att handen nästan slutes, i stället för att

nästan sträckas. Våra bondrekryters af vana och tungt arbete

krökta och stela fingrar, armar, rygg och knän behöfva sna-

rare uträtas, ej tvertom, åtminstone händerna; för att uppmju-

kas till vapnets ledigare förande. Den lätt födda sydlänningens

händer äro vanligen mindre krokiga än nordens trägna arbe-

tares. Antikens odödliga mönster hvarken knyta eller sluta

näfvarna onödigtvis, d. ä. utan någon tydlig afsigt dermed

till handling (eller att uttrycka en affekt), men aldrig till

hvila. — —
14. Som vid höger-omvändning både Infanteri-Regi:

och Jägar-Regl. göra ett undantag från den eljest gällande

regeln, att all vändning skall ske på venster fot, så torde

äfven här tillåtas ett afvikande från nämnde regel, hvarför

rotering göres på höger till höger gard! och på venster

till venster gard! I Exercis-Regi. finnes ju likaledes kom-

mando-ordet: Till höger, (venster) tillbaka?
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15. Hvarför fasar då den käckaste kavallerist vid blotta

tanken på ett uppsprång i sadeln (äfven utan sabel) från hästens

högra sida?

16. Ofningar för båda sidor borde utgöra en grundsats,

som viker blott för nödvändigheten; ty om höger är af för-

dom och vana eller ovana öfverordnad venster, så bör gym-

nastiken ej förvärra detta fel.

17. Soldaten, liksom befälet, bör ej nekas att någon gång

handla efter egen omtanka; ty det vore att frånkänna solda-

ten alla andra egenskaper, än den att endast vara en del af en

stor gemensamhet. Detta är taktikens uppgift sedan årtusenden,

men icke gymnastikens hufvudsak, som tillika åsyftar indivi-

dens enskilda utbildning.

18. Man tror således att soldaten ej kan lära något

annat än att troget hålla ledet med framsträckt yttill-anfall-

gevär,)) utan skilja fötter och utan stöt, det hela en ställning

så oskyldig, att endast fiendens egen dumhet kan ådraga honom

någon skada deraf? — Andra vilja dock, att han utan kropps-

uppfostran skall på några dagar vid mötet lära allt, äfven de

svåraste sammansatta rörelser: vändsprång och de längsta

vändutfall med ett tungt vapen, ja med tung packning, tunga

skor och tungt lynne.

19. Fötternas åtskiljande är alldeles nödvändigt för att

med stadga mottaga en angripande fiende. Att till angreppet

fälla bajonetten med samlade fötter är en onaturlighet, som

endast reglementerande exercitiemästare kunnat uttänka, och

endast vanan kan försvara. Knänas höjning i gard, d. ä.

under fäktning, påstås vara onödigt tröttande. Men det är ju

fullkomligt omöjligt att med någon lätthet och säkerhet röra

sig hastigt med styfva knän på ojemn mark med tung pack-

ning?

20.

En rigtig fäktställning beror af en rigtig gymnastik.

Tyngdens jemna hvilande på häda benen är under öfverlifvets

rörelser egentligen en omöjlighet] ty den flyttas då omärkligt, men

oupphörligt, från det ena till det andra. Följakteligen vexlar

den mindre mellan dessa båda stöd, om det ena mottager en

större del deraf. Om tyngden fördelas lika på båda benen i
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gard, skulle den minsta rättnings-rörelse framåt förflytta den

på det främre benet, om fäktaren är något liflig. Derigenom

bindes den fot, hvilken bör vara rörligast. Men, säger man,

genom att hvila mera på bakre benet förlänges afståndet från

fienden, och äfven utfallet, som fordrar mera tid derigenom.

Emedan vägen är lika lång för håda motståndarna, vore denna

olägenhet ömsesidig; men den undanrödjes så lätt genom rättning

framåt, om man har mod dertill, när spetsen är hvass. För att vara

fienden så nära som möjligt, kan man komma ända till sträck-

håll i gard, hvilket är ett farligt läge, men lemnar mera skydd

än att förhlifva i utfall, det farligaste läget för fiendens ri-

poster.

21. Beqvämligheten finner hvarje ansträngning onaturlig; strid

med blottad spets bringar dock död förrän trötthet. Den sva-

gaste varelse gör helst fint-appeller med främre foten, ett tyst

bevis att äfven den beqväme omedvetet stöder mera på den bakre

foten än den främre, såvida han ej är på något sätt missbil-

dad. Men hvad är en stöt, som träffar, utan att förmå genom-

borra? Hvad är en förirrad stöt, som ej ens behöfver pareras?

Båda äro åtminstone ett moraliskt nederlag, äfven om en lika

svag motståndare ej vet att ögonblickligen begagna denna

fördel.

22. En rigtig fäktning beror af en rigtig gymnastik. Till

dess uppgift hör att nivellera fördelarna mellan den råa kraften

och den svagares konstfärdighet. En öfverstark kan forcera in

stöten, om motståndaren ej begagnar contraparad, — men man

bör ej möta klumpighet med samma medel, utan läras att pa-

rera den undvikande d. ä. genom contraparader.

23. Hvarje fäktskola bar sina egna ställningar och grund-

rörelser, hvarur alla andra härleda. Detta är deras utmär-

kande olikheter; men den sanna konsten erkänner inga sko-

lor. Naturen ensam innebär enhet. Vi söka ju alla den, men

irra mer eller mindre, hvar och en på sitt olika sätt.

24. Mycken öfning, förenad med naturliga anlag kunna

åstadkomma både ovanlig färdighet och förvånande rörelser.

Man har försökt och äfven lyckats att med gevär mot en pårusan-

de kavallerist göra ett hopp bakåt (framåt eller åt sidan), samtidigt
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med flera andra rörelser: såsom vändning, utfall och stöt med

en hand o. s. v. Men hvilken öfning fordras att samtidigt

göra allt detta med säherhet i stöten? Den som tviflar, försöke

sjelf törst på slät mark mot ett dödt eller stillastående före-

mål (således utan parad), huru många sådana stötar träffa af

tio, utan myckm föregående öfning af andra rörelser. — En

pårusande kavallerist är dock vanligen vida mindre farlig, än

han ser ut. En oskicklig kavallerist är då förlorad, om infan-

teristen förenar lugn med någon snabbhet.

25. Kaststöt med utfall, synnerligen ur linien, och med

vändutfall framåt med gardställningens bakre fot eller med

vidlyftiga vändsprång (volter) likna lansens rörelser, och for-

dra mycken öfning och lång vana, för att göras med träffsä-

kerhet. — Återgången i gard är ännu svårare, om fiendens

motrörelser (parad, brisée, slag) slänger geväret åt sidan. Att

}io'p'pa framåt blott några tum, för att jemka afståndet, är

onödigt bråk af en i sig sjelf enkel rörelse. — Till sidan och

i båge göres språng ej hastigare än steg, som äga den fördel,

att de kunna förtydligas^ d. ä. från den största långsamhet öfvas

småningom till högsta möjliga hastighet. En helmarsch framåt

(bakre och främre benets flyttning) kan ökas till lika stor hastighet

som ett verkligt språng. Vändning af 90
° göres lättare kring

främre foten, än genom språng kring den bakres lodräta axel.

Till ännu större vändningar med gardombyte ökar språnget ej

hastigheten.

26. Liksom volter med gevär måste sönderdelas i steg

för en tung drumlig bonde, likaledes fordras mycken öfning

till utfall med gevär.

För dem af befälet, som mycket öfvat sig i idfall med

värja och sabel, är det redan lätt; och det må således blifva

deras ensak att begagna detsamma äfven vid Bajonettfäktning

lör egen del. Så är ej förhållandet med tröga bondrekryter,

som hafva knapp öfningstid. För öfrigt äro utfall uppför en

sluttning vida mindre olägliga.

27. Det tillhör ej den första allmänna fäktundervisningen

att upptaga alla de olika konstgrepp (tours d’adresse), som ej

lämpa sig för mängdens naturliga anlag eller utvecklingsför-
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måga, utan blott för individuella undantag. De olikaste raetho-

der kunna ju skryta med skickliga fäktare; naturen är endast

en oaktadt sin mångfalld.

Bajonettstöt med den främre handen (vänd-utfall framåt).

Denna rörelse är slump på lif och död. Soldaten vågar sitt

gevär, både i anseende till fiendens motrörelser och till terräng.

Går denna rörelse an för en karl, går den an för tio — gäller

den för tio så äfven för hundra o. s. v.; och huru ginge det

med en hel armée, om hela divisionen i ett och samma ögon-

blick risquerade sina vapen?

28. Den pedagogiska gymnastiken har vidare gränsor

än den militära. Båda måste sträfva att afskilja det under-

lägsna eller onödiga; men den förra syftar likväl till högsta

möjliga rikedom, den andra deremot till största möjliga begräns-

ning af former. Detta gäller alla vapen, i större eller mindre

mon. Af de många hundrade rörelser, som begagnats alltse-

dan fäktkonstens uppkomst, äro de flesta mera konstiga än

nödvändiga. Såvida all fäktning till sin idé bör vara sjelf-

försvar, måste man till detta ändamål lära icke allt möjligt,

utan endast det som är nödvändigt.

29. Bajonett-reglementet kunde till en del inskränkas;

men att i ett system utesluta några rörelser för korthetens

skull, vore detsamma som att utesluta flera bokstäfver för en

Abcdarius. — Kan han då lära sig stafva och läsa? *)

*) Utg:s anm. Detta yttrande afser tydligen de granskares

anmärkningar, som funno Förf:s Bajonettfäktnings-reglemente utmär-

ka sig blott genom att vara mycket »digert och konstladt», hvilket

omdöme i Krigsvetenskaps-akademiens Tidskrift sednare biträddes

af namnteckningarna F. Å. v. Mentzer och K, den sednare förfat-

tare af kapitlen IX—X i det sedan 1848 gällande Exercis-

reglemente, hvilka tvänne utdrag af L:s reglemente ej äro klander-

fria. — Ora denna fråga yttras annorstädes: »För att ej missförstås

af okunniga instruktörer måste i början rörelsernas beskrifning

stundom göras längre, än man önskar. Om bajonett-reglementet är

det första i sitt slag, som sökt hastighet och kraft genom samling

och enkelhet i rörelserna, så har det löst den svåraste och vigti-

gaste uppgiften; det har då funnit naturen; och då skall denna
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30. Just deraf att soldaten vid en trängsel alltid bru-

kar gevärs-stocken, bevisas nödvändigheten att lära honom rätt

angripa med kolfven. — Man invänder: vara bättre skyddad,

ju längre man framförer geväret i garden m. ra.; men derige-

nom försvagas både stöt och afböjning, ju mera man onödigt-

nyckel till reglementariska sammandrag, oaktadt sin längd, alltid

förblifva en läsvärd afhandling af tvåhandsvapnets både rika och

enkla utvägar, som så länge betviflades, t. o. ra. för enskild strid

(Jfr. Krigsvet.-akad:s Tidskrift ännu 1845), att de funnos, sora ansett

bajonettfäktning vara svårare att lära grundligt än sjelfva värj-

föringen, och derför alldeles förkastat den. Detta hårda omdöme
var sannare, så länge man i brist af samling lät nybörjare onödigt-

vis göra vidlyftiga rörelser, såsom att i stötar börja med gevärets

bakåtryckning så långt sora möjligt, att ej blott i afböjning, utan

äfven i sjelfva utgångsställningen (garden), onödigtvis aflägsna vap-

net från kroppen, att hvila mera och oftare på främre benet med
ett så tungt och långt vapen; utom längre kaststötar antingen med »vänd-

utfall» framåt af 180° roterande på utgångs-ställningens (gardens)främ-
re fot, så att stötens slutmoment är ett primutfall, såsom värjans, eller

med »vändsprång,» m. fl. ganska svåra rörelser, hvars synnerliga

gagnelighet ännu är omtvistad, t. o. m. för den utbildade mång-
åriga fäktaren.» Soldatundervisningen är åtminstonen ej »för lång»;

derför anföres den här bland L:s samlade skrifter. Kunna dess-

utom enklare rumförändringar tänkas än i Reglementets Kap. 1

Art. 1? Kan ett enklare angrepp tänkas än den raka högstöten?

Kan den inledas enklare än genom de afdelningar, som Reglementet

anför? Kan en enklare afböjning uttänkas, än de båda första i Reg-

lementet? Kan en enklare spetsflyttning tänkas än mom. 186? Har
oaktadt all skrift derom, någon enda af dessa första grundrörelser

(Jfr teckningarna, som äro små, men i allmänhet tillförlitliga) ännu
blifvit i minsta, mohn mera förenklad, än den redan var i Regle-

mentet? Äfven om dettas sednare afdelning, afsedd endast för bättre

anlag och längre öfning, är för lång, och stundom otydlig af

motsatt fel; kan likväl någon enda af deri beskrifna rörelser med
skäl uteslutas, för vinnande af någon större konstfärdighet i den

enskilda stridens mångfaldiga vexlingar på olika »terräng» och rnot

nutidens olika handvapen? Likväl intages ingendera af de båda

Reglementerna bland dessa samlade skrifter; emedan våra lagar ej

tillförsäkra förläggaren oqvald besittning af dylika böcker. Möjli-

gen skola de dock med anmärkningar efter handskriften framdeles

ånyo omtryckas, om utg. finner tid och lägenhet dertill, nämligen

4:de upplagan af Gymn.-Regl. och 3:dje af Baj.-Regl. —
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vis skiljer vapnets tyngdpunkt från kroppens. — Skyddet bör

sökas i läget ej i afståndet; ty ju närmare, desto mera undan-

skjutes (?) vapnet genom en lika stor sidorörelse i afböjningen. Ju

längre gardafstånd, desto större måste både afböjningen o. a.

rörelser göras åt sidan. — Lagom (hvarken för mycket eller

för litet) är allt afstånd, som passar att nedgöra fienden; så-

ledes är förkortadt afstånd äfven lagom.

31. Gevärets häfstång blifver förlängd ända från nedre

bandet till det runda af stocken, om man, såsom i andra skolor,

gör främre handen till styrhand och den bortersta till pivot.

Detta är äfven skillnaden mellan den franska bajonettfäktnin-

gen och vår; ty Fransosen, som har någorlunda vår gard, men

gör alla sina parader med pipan utåt vänd, måste äfven hafva

främre handen till styrhand, således bilda tvenne häfstänger på

samma gång, dessutom brukar äfven Fransmannen och Tysken

utfalf lika de öfrige, hvilket vi förkastat.

32. Det är ej underligt att mången ännu anser fäktnin-

gen vara för svår att lära soldaten, såsom annan exercis, då

man ej till en början vill nöja sig med de inskränkta rörelser,

som jag föreslagit. Bristande samling (concentration) försvårar

både undervisning och tillämpning. Så länge man yrkar, att

geväret skall hållas aflägsnadt från kroppen, ökar man utan

nödvändighet svårigheterna; blott för att göra såsom utlännin-

gen. Fäktning med nära vågräta rörelser är åtminstone ganska

lätt att lära, och aldramest de på helt gevärs-afstånd, hvilka

knappast äro svårare än andra handgrepp^ hvaraf många till

intet gagna.

33. Till tvåhands-vapnets förande fordras mera styrka och

uthållighet, men mindre gymnastisk utbildning än till andra

vapen. Rätt ledd i allmänhet, och inledd med några dagars

gymnastik, kan den läras af den dummaste bonde, orn den be-

frias från konstlade methoders inverkan, och återföres till dess

enklaste och nödvändigaste grundformer.

34. En förenklad handgevärs-exercis bör dock grunda sig

såväl på kroppens orubbliga daning, men dessutom på gevä-
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rets konstruktion, och blir således troligen ständigt underkastad

smärre förändringar. —
35. Vid ledig marsch är hviladt gevär på axeln det enda

förnuftiga sätt att bära vapnet, och hastig öfvergång derifrån

till gard är lätt. — Någon gymnastik, språng och fäktning o.

a. rörelser med gevär kunde bidraga att göra vårt fotfolk lät-

tare. —
36. Effaceringen är ej ett inbilladt behof. Den gifver

stadga (concentration) och derigenom justesse åt stöten; men

föga tjenar den om endast hast-stötar begagnas, med framryck-

ning af bakre axeln och främre handens lossande, ehuru detta

slags kast-stötar äro enklare än kast-stötar med främre han-

den (vändutfall framåt medelst bakre fotens framflyttniog).

37. Rättnings-marschernas ändamål är att jemka de fel,

som under contra-fäktningen uppstå, antingen i afståndet, då

de göras framåt (bakåt), för att rätta detta
;

eller i fäktplanet,

då de göras åt sidan, för att åter komma i linien. De äroi der-

för helt horta, bero af rubbningens storlek, men öfverstiga ej

en half fotlängd. De göra fäktningen ledigare, men böra ej

onödigtvis anlitas för hvarje stöt, ej heller hahåt för hvarje

parad. — Om båda fäktarne äro skickliga, så behöfvas dessa

jemkningar mera sällan, och behöfva ej vara stora. — Mång-

dubblade rättnings-marschers förnämsta ändamål är endast, att

öfva färdigheten att hastigt förflytta sig mindre afstånd.

38. Halfpassadens minimum är blott intill den fasta

foten, dess maximum, mindre bestämdt, beror af den tillökning,

som erforderlig concentration medgifver. — Att göra passad-

marscher hahåt, i stället för att med vapnet afböja fiendens

stötar (hugg), kan vara lika nödvändigt, som att »heldre fly än

illa fäkta», men tillhör ej väsendtligen fäktundervisningen.

Allramest med de lätta vapnen måste man hos lärjungen stäfja

denna benägenhet, att vid hvarje parad göra halfpassad bakåt,

som så lätt blir en oöfvervinnelig vana, att den hindrar alla

framsteg i färdigheten att, parera. Intet öfvar denna färdighet

mer än, att stå fast på stället, eller att gå framåt.

39. Reglor : Till bildande af största möjliga förmåga att

föra värja måste iakttagas: Läraren tillåte ingen att roa med
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vapnet; denne nedrifver då på en stund, hvad gymnasten upp-

byggt med lång möda. — Elever må fakta inbördes endast för

att öfva, hvad de lärt, icke för att leka med en färdighet, som

de aldrig få, om de mera afse glädjen att stöta och parera en

lika oöfvad kamrats felaktiga stötar. Rättandet af de fel, som

derigenom uppstå, orsaka både lärare och lärling mångdubbladt

besvär. — Sansad men orubblig stränghet är derför oundvik-

lig, om dessa vapenöfningar skola blifva eleven till gagn.

Deras rörelser emot hvarandra måste först ske långsamt^ ända

till dess att läraren finner skäl att gå vidare. — Eäraren äger

att öka rörelsernas hastighet, småningom till de ko'

med fullkomligt iakttagande af de lagar, som han

kroppens och vapnets förhållande till hvarandra. — När con-

tra fäktningen skall begynna, öfvar läraren hvarje lärling sjelf

i enkla stötar, parader och efterstötar, stundom vexelvis by-

tand,e utfall med honom. Sedan ställas eleverna man mot

man parvis eller i tvenne led, och utföra efter lärarens x^omman-

do 2:dra led • . . ) stötar och parader, på stället,

under marsch, med passader. När detta är tillräckligt uppre-

padt, öfvar läraren de skickligaste eleverna i flerfaldigt sam-

mansatta stötar, afböjningar

40. Handparader böra ej öfvas på bekostnad afböjningar

med vapnet, aldraminst för mindre färdiga. Deras användning

kan börja amtidigt med rörelser ur linien.

41. En i afpassad tid rätt utförd sträckstöt (tempo-stöt)

kan ej pareras, emedan den första angriparen då redan lörlo-

rat både tiden (tempo) och rummet (räta linien). Vidare<Bajo-

nettfäktnings-Reglementet mom. 363. -o

42. Det gifves ännu en olikhet mellan försvar och an-

grepp. Fäktaren bör lära sig bemöta både naturalistens »

skolfäktarens onaturligaste angrepp och tours d’adresse; men

han bör icke härma deras onaturligheter. — Man har förenat

kast-stöt med vändutfall. — För den, som får kort öfuing,

kunna dessa rörelser ej tjena till annat, än att lära afböja

dem.

43. Medfödd styrka, hastighet, ihärdighet och mycken

öfning kunna dölja eller öfvervinna den sämsta methods fel,
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men bevisa ej ensamt att man bör med sabel sträcka armen,

lyfta handen till ögonens höjd eller mer, sänka spetsen, fram-

luta öfverlifvet, såsom de skickligaste utländska rapierfäktare.

Detta fordrar att närmare undersökas

44. Hvarje rätt utfördt och hastigt hugg är lika farligt;

ty primens större kraft nedåt uppväges af den större vådan att

förhugga sig (för långt) nedåt, om fienden skickligt undviker

och framrusar. Likaså är hvarje rigtig afböjning lika god för

den, som ^ nnår att rätt utföra den; hög-terz mot prim afser

i,u hl A* c tt, med undgående af denna, i nästa ögonblick så

LnycivC^''^. rtare kunna betala med liggande qvart. Ty sker

primen fullkomligt lodrätt så behöfves knappt paraden, om

kroppen kastas tillräckligt hastigt ur linien genom hög-ter-

zen. — Men för våra rekryters korta öfningstid passa blott de

enklasce elementära rörelserna; icke så de lodräta huggen

uppåt, j. a. konstigare hugg, afböjningar, finter.

45. Concentrationen beror af ställningens rigtighet, till

samling och besparing af krafter d. ä. till bevarande af rörelsens

rätta form enligt dess naturlag. Derför bör rörelsernas omfång

inskränkas. Det är sannt att stora rörelser kunna förvilla och

skrämma en ovan motståndare; men en skicklig fiende begag-

nar sig deraf till sin angripares undergång. Det är således bå-

de onödigt och skadligt att vilja stegra den medfödda benägen-

hetiijn hos en tung soldat, att göra vidlyftiga rörelser, eller hos

en svag stackare, som ej förmår att inskränka sina obestämda

rörelser.

c 46. Den enklare gymnastikens gränsor äro af tvenne

is.ag, antingen 1) ofrivilliga gränsor, bestämda af ledens eller

yttre krafters motstånd, 2) frivilliga gränsor, efter kroppens

behof bestämda af de enklaste mathematiska begrepp såsom

räta linier, lodräta eller vågräta, de enklaste kroklinier, räta

och halfräta vinklar o. s. v., eller af mått efter kroppens egna

delar, såsom manshöjd axel-höjd, höft-höjd, fotlängd, hands-

Ling. 111. 50
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bredd o. s. v. — dock utan att tvinga naturen. Derigenom

förenklas de individuella vexlingarnas sammanjeinkning. —
Hvarje naturlig rörelse, hvars gränsor ej på detta sätt kunna

bestämmas, blir derigenom svår, ej blott att utföra med bestämd

sanning, utan äfven ännu mera att heshrifva kort och enkelt,

samt att teckna sannt. Af alla rörelser på stället äro derför

de ästetiska svårast att för andra beskrifva eller teckna.
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